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Can Magarola serà la seu del Parc de 
la Serralada Litoral. 

L’Espai Actiu incorpora dos nous cursos 
a la seva oferta formativa. 

Can Manyé prepara dues propostes 
d’art visual per la Festa de la Verema. 

El Festival d’Estiu torna del 13 al 20 de juliol amb un format 
més concentrat i nous escenaris.  
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El lema ‘Alella, talent i vinyes’ vol posar de relleu allò que 

ens dóna personalitat com a poble. D’una banda, el nostre 

paisatge, les nostres vinyes, el nostre vi, allò que ens projecta 

més enllà i que identifica el nostre poble. I, d’altra banda, el 

talent dels i de les nostres veïns i veïnes, molts d’ells i elles 

destacats en els seus àmbits creatius, socials o professionals. 

Per tal de fomentar l’emprenedoria, la darrera setmana de 

juny, l’Ajuntament d’Alella ha promogut les primeres jornades 

‘Alella Emprèn’, una experiència que ha complert els objec-

tius que ens havíem fixat: donar a conèixer experiències, faci-

litar eines per arrencar o millorar els projecte empresarials i 

connectar entre si alellencs, alellenques i persones assistents 

d’altres municipis de l’entorn que s’han acostat a les més de 

quinze trobades, seminaris, tallers i taules rodones que han 

conformat la proposta. Les jornades en sí mateix són un cas 

d’èxit d’emprenedoria. Dues joves alellenques que van venir a 

presentar-nos la seva idea, una molt bona idea, i que des de 

l’Ajuntament hem  facilitat que es fes realitat. 

Enguany, i aprofitant la cloenda d’aquestes jornades, hem 

concedit per primera vegada el premi a la millor iniciativa 

enoturística. Una aportació econòmica amb la voluntat de 

facilitar la posada en marxa de noves propostes i activitats 

vinculades al món del vi que s’afegeixin a l’oferta actual, en 

creixement aquests darrers anys.

No són activitats aïllades o testimonials de l’Ajuntament i a 

mitjà termini estem treballant per millorar les condicions neces-

sàries per al desenvolupament dels nostres emprenedors. Hem 

donat suport a l’Ajuntament del Masnou per tal de arrencar el 

centre de negocis que abans de final d’any obrirà les portes a 

la casa del Marquès del Masnou i en el que Alella participarà, 

i estem avançant en el camí de desplegar una xarxa pública de 

fibra òptica que connecti totes les llars del nostre poble.

Alella i la seva ciutadania es mouen, i és així com aconsegui-

rem sortir endavant. 

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. 
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Festival d’Estiu, més curt i més intens
·······················································································································································
Les entrades es poden adquirir a partir del 25 de juny a l’Oficina de Turisme i al web del Festival. 
·······················································································································································

Alella té una cita el mes de juliol amb 
la música i la dansa amb el Festival 
d’Estiu. El programa inclou cinc espec-
tacles i serà més curt i intens que en 
edicions anteriors. Els concerts es con-
centren en una setmana: del 13 al 20 
de juliol. Són cinc espectacles, tres de 
pagament i dos gratuïts, amb formats i 
estils totalment diferents. Les entrades 
es posen a la venda a partir del 25 de 
juny a l’Oficina de Turisme i al web del 
Festival (www.festivalalella.org). 

Somorrostro Dansa Flamenca
El Festival obre el dia 13 de juliol als 
Jardins del Cal Marquès amb l’especta-
cle de dansa flamenca Como peces en 
el agua, de la companyia Somorrostro 
Dansa Flamenca. L’espectacle s’em-
marca dins dels actes de l’Any Carmen 
Amaya, que promou la Generalitat de 
Catalunya, com a homenatge a una de 
les artistes més universals. Serà un 
recorregut pels diferents pals del fla-
menc que va de la tradició a la més 
absoluta modernitat, amb direcció i 
coreografia de Nacho Blanco i Eli Ayala. 

Músics en Residència
Amb tres anys de trajectòria, el projecte 
Músics en Residència s’ha consolidat 
com un esdeveniment de referència en 
el panorama musical català; una pro-
posta pionera que apropa la música de 
cambra a la ciutadania, posant a dispo-
sició del públic formacions i interpreta-
cions musicals molt difícils de trobar 
als escenaris de música clàssica. 

Enguany són 18 músics, 13 intèr-
prets professionals i 5 “júnior”, que 
treballaran plegats durant una setma-
na, amb assajos oberts al públic que es 
faran del 14 al 20 de juliol a Can Lleo-
nart. El resultat final d’aquest treball es 
podrà escoltar en els dos concerts que 
es faran el 18 de juliol a les 21h a 
l’Església de Sant Feliu, que s’estrena 
com a escenari al Festival, i el 20 de 
juliol a les 22h als Jardins de les Quatre 
Torres. Abans, però, el 17 de juliol, 
els Músics en Residència, oferiran el 
concert “carta blanca” en el qual 
podrem escoltar algunes de les partitu-
res triades pels músics que no tenen 
cabuda als concerts del 18 i 20 de 
juliol. En el programa d’enguany des-
taca la presència de compositors del 
segle XX, que es combinaran amb obres 

d’autors del classicisme i el romanti-
cisme. De Mozart, Schubert i Schu-
mann a Barber, Britten i Schoenberg. 

Amb l’objectiu d’apropar la creació 
musical als més petits, es dedicaran 
dues sessions al públic infantil, el 13 i 
15 de juliol, en les quals es mostrarà 
als infants com es pot explicar un conte 
mitjançant la música. La història esco-
llida és Till Eulenspiegel i la música és 
de Richard Strauss. 

Torna la Polifònica Joia 
La coral Polifònica Joia d’Alella torna al 
Festival per retrobar-se amb el seu 
públic fidel. Serà el 14 de juliol, en un 
concert programat a les set de la tarda, 
al parc Gaudí. La coral ha preparat un 
repertori de música moderna amb 
peces de The Beatles, Abba, Celine 
Dior, Serrat o Mecano, entre d’altres.

Joan Dausà i Els Tipus d’Interès 
L’actor i músic, Joan Dausà, acompa-
nyat dels seus amics, presenten a 
Alella el seu primer Jo Mai Mai, un tre-
ball que parla de nostàlgia i de tristesa, 
però que és, per sobre de tot, un cant a 
l’optimisme. Serà el 19 de juliol al parc 
de Can Sors. 
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Mesures contra el foc 

Aquest mes de juny es posen en marxa 
els diferents operatius de vigilància i 
de control de la campanya de preven-
ció d’incendis forestals. Els dispositius 
preventius del Parc Serralada Litoral i 
de la Diputació que vigilaran sobre el 
terreny, s’afegeixen a les tasques de 
vigilància dels voluntaris de l’ADF la 
Conreria i al manteniment de camins 
i de les franges de protecció dels bar-
ris de muntanya que cada any realitza 
l’Ajuntament. Però la lluita contra el 
foc requereix necessàriament la com-
plicitat de tota la població: cal prendre 
precaucions per evitar el risc d’incendi 
forestal i mantenir netes les propietats. 
En aquest sentit, l’Ajuntament ha fet 
enguany una cinquantena de requeri-
ments a particulars. 

Manteniment de franges i camins
L’Ajuntament té previst enllestir durant 
la primera quinzena de juny els treballs 
anuals de manteniment de les franges 
de 25 metres de protecció de tots els 
barris de muntanya: Can Comulada, 
Nova Alella-Cal Baró, Mas Coll, Alella 
Parc, Font de Cera i Can Magarola. Les 
feines es complementen amb l’aclarida 
arbòria en alguns trams de Mas Coll, 
Alella Parc, Font de Cera i Can Maga-
rola, on la vegetació s’ha desenvolupat 
de manera important, i amb l’obertura 
parcial de la franja al tram superior del 
carrer Salvador Espriu, a Alella Parc, 
que fins ara no s’havia pogut obrir. 

Paral·lelament, com a millora en 

el procediment de contractació, els 
treballs també incorporen l’obertura 
d’una franja de 10 metres d’amplada 
a la zona verda del torrent del Fonoll, 
en tot el perímetre amb les parcel·les 
veïnes, i la tallada d’una dotzena de 
pins de la finca de Can Magarola, que 
s’apilaran i es deixaran a disposició 
del Parc de la Serralada Litoral per a 
la futura caldera de llenya d’aquest 
equipament. L’Ajuntament ha invertit 
enguany més de 29.000€ en la neteja 
i obertura de franges. 

Neteja de camins
Dins del Pla de Prevenció d’Incen-
dis (PPI) enguany s’ha actuat en dos 
camins: el de la Pedrera a la Cornisa i el 
del Greny. El cost dels treballs de neteja 
ha estat de 3.000€ subvencionats per la 
Diputació de Barcelona.

Vigilància al Parc 
El Parc de la Serralada Litoral posa en 
marxa del 12 de juny al 12 de setembre 
el dispositiu de prevenció d’incendis fo-
restals. L’horari del servei és de 11.30 a 
19.30h, està format per un equip d’in-
tervenció immediata i 4 guaites.

························································································································································
La neteja de franges de protecció es fa enguany a tots els barris de muntanya. 
························································································································································

Recomanacions generals

No llençar burilles enceses ni llumins, 
ni caminant, ni per la finestra del cotxe.
No deixar escombraries ni deixalles al bosc.
Mantenir una franja lliure de vegetació al 
voltant de les façanes i de les parcel·les.
Mantenir netes les parcel·les no urbanitzades.
Netejar la teulada de fulles seques i branques. 
Allunyar de la casa les reserves de llenya i 
evitar les tanques de bruc sec. 
No fer foc del 15 de març al 15 d’octubre. 
Per cremar restes vegetals cal autorització. 

Retvelles amb precaució. Ull amb els petards i les fogueres!
No llanceu coets a menys de 500 m. de zones boscoses ni en aglomeracions.
Vigileu que no hi hagi a la vora líquids inflamables, s’encenen fàcilment i poden explotar.
Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar portes i finestres.
No enceneu cap petard dins les cases, i no els llanceu ni manipuleu des de balconades ni finestres.
No feu fogueres enlloc sense tenir l’autorització corresponent, ni a menys de 15 m. de les edificacions. 
Està prohibit fer foc a tots els terrenys forestals, tant si estan poblats d’espècies arbòries com si no, 
i a la franja de 500 m. que els envolta.
Sobretot, vigileu el pas de les línies elèctriques, telefòniques, etc.
Si penseu fer la foguera en un solar, abans deixeu-lo net de bardisses o de materials inflamables.
Si voleu la foguera al carrer, procureu que hi hagi obert un pas per als vehicles d’urgència.
Per no fer malbé el paviment, poseu terra o sorra (un mínim de 10 cm de gruix). Si el paviment és d’asfalt, 
aquesta precaució és imprescindible, de la mateixa manera que és obligatori el permís de l’Ajuntament.
No cremeu papers ni teixits, perquè el vent els pot enlairar. No utilitzeu mai bidons, llaunes o esprais, 
ja que poden explotar, ni pneumàtics ni plàstics, pels seus efectes contaminants. 
Si fa vent NO feu la foguera i tingueu en tot moment algun mitjà per apagar-la foguera. 
Vigileu la foguera fins que quedi del tot extingida i, sobretot, ruixeu el caliu per evitar accidents.

Vigilància mòbil 
Des del 14 de juny i fins al 31 d’agost 
estarà en marxa l’operatiu mòbil de 
vigilància per prevenir incendis fores-
tals que promou la Diputació. Es trac-
ta d’un vehicle tot terreny que recorre 
els barris de muntanya amb l’objectiu 
de sensibilitzar la població, contro-
lar que no es duguin a terme pràcti-
ques perilloses i donar l’alarma en cas 
detectar situacions de risc.
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Can Magarola serà la seu del Parc Serralada Litoral 

L’Ajuntament repeteix el tractament contra el 
mosquit tigre als embornals 

La masia de Can Magarola serà la nova 
seu del Consorci del Parc Serralada 
Litoral, l’ens encarregat de la gestió 
d’aquest espai d’interès natural que 
comparteixen el Maresme i el Vallès 
Oriental. El Ple de l’Ajuntament del 30 
de maig va aprovar per unanimitat la 
cessió d’ús, a precari, d’una part de la 
masia al Consorci de Parc per un termi-
ni de 20 anys. 

En el darrer plenari de l’entitat va 
decidir fer efectiu aquest any el trasllat 
a Alella des de la seu de l’actual ubica-
ció a l’edifici de la Cooperativa Agrícola 
de Cabrera de Mar.

Segons el conveni d’autorització 
d’ús, el Consorci es farà càrrec de 
les obres d’adequació de les depen-
dències i de les despeses de consum, 
manteniment i conservació. Les obres 
d’adequació tenen un pressupost de 
85.000€ que seran sufragats pel 
Consorci a partir d’una aportació ex-
traordinària de tots els municipis 
integrants. 

Les dependències del Consorci 
s’ubicaran a la primera planta de la 
masia, on hi haurà els despatxos i 
l’oficina dels guardes, l’arxiu, una sala 
d’exposicions i la sala de juntes, els 

Per tercer any consecutiu l’Ajuntament 
d’Alella, amb la col·laboració del Con-
sell Comarcal del Maresme, està duent 
a terme una campanya de control del 
mosquit tigre a la via pública.

La mesura consisteix en l’aplicació 
d’un tractament de larvicida en els em-
bornals sifònics, que són aquells que 
retenen aigua i per tant poden ser punts 
de cria del mosquit, que actua sobre les 
larves impedint la seva eclosió. 

En aquest tercer any de tractament 
s’incrementen de tres a quatre les do-
sis d’aplicació per augmentar l’efectivi-
tat del producte. La primera aplicació 

es va fer al mes de maig,  es tornarà a 
repetir a més de 200 embornals del 
municipi durant els mesos de juny, 
juliol i setembre. 

Eviteu l’acumulació d’aigua 
A més d’aquestes mesures preventives 
a la via pública, per lluitar contra la 
proliferació del mosquit cal que la 
població 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 faciliti la cria 
dels insectes. La primera dosis es va aplicar al mes de maig. 

TV3 roda a la masia 

La masia de Can Magarola és un dels escenaris 
escollits per TV3 per al rodatge d’una sèrie 
documental amb figuracions sobre la història de 
Catalunya que s’emetrà l’any vinent, dirigida per 
Joan Gallifa i Antoni Tortajada. 

vestidors, els serveis i un espai office. 
A més s’autoritza l’ús d’espais exteri-
ors com l’aparcament, la terrassa i el 
pati interior. El Consorci també podrà 
fer servir, sota sol·licitud prèvia, altres 
espais, com  el celler, la cuina i l’obser-
vatori astronòmic. 

El Parc es compromet a col·laborar 
amb l’Ajuntament en la creació i 
difusió d’itineraris de les fonts d’Alella, 
en la custòdia i manteniment al torrent 
del Fonoll i en el manteniment del mi-
rador dels Nou Pins. 



5 EL FULLEL FULL

L’Espai Actiu posa en marxa nous cursos 

L’Espai Actiu Escola d’Adults d’Alella 
incorporarà el proper curs 2013-2014 
dues noves ofertes formatives: un curs 
sobre tècniques d’estudi i un altre de 
preparació per a la prova lliure d’ob-
tenció del graduat en educació secun-
dària (GES). 

Ensenyar a rendibilitzar el temps, 
facilitar estratègies per afrontar ade-
quadament els aprenentatges, donar 
eines per arribar a obtenir un eficient 
rendiment, i fer agradable i aprofitable 
l’estudi, són els objectius del curs de 

tècniques d’estudi que s’imparteix d’oc-
tubre a gener i consta de dues hores 
setmanals.

El curs de suport a la preparació 
per a la prova lliure d’obtenció del 
graduat en educació secundària (etapa 
obligatoria del sistema educatiu que 
completal’educació bàsica) s’adreça a 
persones majors de 18 anys i sense 
l’ESO. El graduat, a més de millorar la 
formació bàsica, permet accedir als 
estudis de batxillerat i als cicles 
formatius de grau mitjà de formació 
professional.

L’Espai Actiu també inclou els dos 
cursos de preparació per a les proves 
de nivell bàsic i nivell mitjà de l’ACTIC, 
el certificat acreditatiu de les compe-
tències de les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació de la Generali-
tat de Catalunya. El curs es divideix en 

Inscripcions a l’Escola de Dansa
L’Escola de Dansa obre aquest mes 
el període de preinscripcions per al 
proper curs. L’alumat que està inscrit 
aquest curs ha de confirmar la seva 
continuïtat abans de l’1 de juliol, 
emplenant el formulari que lliurarà 
l’escola. Les preinscripcions per al 
nou alumnat es poden fer arribar fins 
al 5 de juliol a l’Ajuntament o 
enviar-les per correu electrònic a 
educacio@alella.cat. En cas que 
hagi la demanda superi les places 
ofertades, es farà un sorteig públic el 
8 de juliol a les 10h a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament. El 9 de juliol 
es publicarà la llista definitiva d’ad-
mesos. Trobareu tota la informació a 
www.alella.cat/escoladansa. L’Escola 
de Dansa acomiada les classes amb 
el festival de fi de curs que tindrà lloc 
el dissabte 15 de juny al teatre La 
Massa de Vilassar de Dalt, les entra-
des són numerades i es poden adqui-
rir a l’Ajuntament el 13 de juny, de 
8.30 a 10.30h i de 16.15 a 19.30h.

Bouquet d’Alella guanya el concurs 
a la millor proposta enoturística 
···································································································
El projecte “Burricleta” ofereix un passeig entre vinyes amb bicicleta elèctrica
i ecològica per gaudir del paisatge del territori.

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

La proposta presentada pel celler Bou-
quet d’Alella per desenvolupar un punt 
“Burricleta”, que ofereixi als visitants la 
possibilitat de fer un passeig entre 
vinyes i descobrir el paisatge del territo-
ri amb una bicicleta elèctrica i ecològi-
ca, ha estat la guanyadora del primer 
concurs convocat per l’Ajuntament per 
promoure l’enoturisme al municipi. 

A la convocatòria es van presentar 
cinc projectes, un dels qual no es va 
poder valorar perquè es va lliurar la 
documentació fora de termini. El jurat 
d’aquesta primera convocatòria estava 
format Alejandra Lara, gerent del Con-

sorci DO Alella, Isabel Nonell, regidora 
de Turisme, i Rainer Brusis, director 
d’Innova management. L’Ajuntament 
d’Alella aportarà 2.000€ a la proposta 
guanyadora. 

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

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

Les inscripcions per al proper curs 
es faran del 17 al 28 de juny, però 
caldrà confirmar  la matrícula del 2 al 
13 de setembre a l’Espai Actiu. Més 
informació a la contraportada i al web  
www.alella.cat/espaiactiu.

···································································································
Aquest curs s’incorporen dos nous cursos: un sobre tècniques d’estudi i un 
altre de preparació per a la prova lliure d’obtenció del graduat d’ESO. 

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

·············································································································
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Conveni entre l’Ajuntament i l’Obra Social “la Caixa” 
per promoure l’envelliment actiu 

L’Ajuntament d’Alella, l’Obra Social 
“La Caixa” i l’Associació Gent Gran 
d’Alella han renovat el seu compromís 
amb la gent gran d’Alella amb la signa-
tura d’un conveni de col·laboració que 
té per objectiu impulsar la promoció de 
l’envelliment actiu i saludable d’aquest 
col·lectiu. L’acord, que dóna continuïtat 
a la tasca de col·laboració iniciada ara 
fa 15 anys, inclou la instal·lació d’una 
aula d’informàtica al Casal de la Gent 
Gran Can Gaza i el desenvolupament del 
programa “gent 3.0” que abasta l’orga-

nització d’activitats relacionades amb la 
tecnologia de la informació, de promoció 
de la salut i el benestar i un programa de 
participació social i voluntariat.

Andreu Francisco, alcalde d’Ale-
lla, Jordi Molas, president de l’Asso-
ciació de Gent Gran d’Alella i Josep 
Llorens, director de l’Àrea de Negoci 
de “la Caixa” - Maresme Sud, van 
signar el passat 14 de maig, el conve-
ni de col·laboració que estableix el 
programa d’activitats.

Programa “gent 3.0” 
L’objectiu del programa “gent 3.0” és 
fomentar la participació activa de les 
persones grans i fer-les presents en la 
nostra societat, adaptant-se a la vega-
da a les seves necessitats actuals. Es 
cerca fomentar uns hàbits més salu-
dables i contribuir a mantenir-se actiu, 
tant físicament com mentalment, i 
oblidar-se així dels mites de l’edat. El 
programa inclou projectes de forma-
ció en tecnologies de la Informació i 
Comunicació (TIC), com ara un taller 

per desenvolupar les habilitats digitals 
bàsiques i d’aproximació a les xarxes 
socials, i les aplicacions que l’ús de les 
noves tecnologies poden tenir a la vida 
quotidiana de la gent gran. 

L’acord també contempla la realit-
zació de projectes de participació social 
i de voluntariat. Entre d’altres propos-
tes destaquen el projecte grans lectors, 
que contempla a realització de tertúlies 
a partir de la lectura d’un llibre escollit 
especialment per la seva temàtica; la 
iniciativa d’acció local que consisteix en 
desenvolupar un projecte de voluntariat 
amb les entitats i agents del territori i 
activitats intergeneracionals. 

El programa també fa molt èmfasi 
en les activitats dedicades a la promo-
ció de la salut i el benestar de la gent 
gran. Així, es planteja la realització de 
tallers pensats per donar resposta a 
les preocupacions que sovint sorgei-
xen entre les persones grans i que els 
ajudin a entendre la importància de dur 
una vida activa per a gaudir d’un millor 
benestar en aquesta etapa de la vida.

·······················································································································································
L’acord inclou la creació d’una aula d’informàtica i activitats relacionades amb les noves tecnologies, el benestar i 
la salut i la participació social. 

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

Atorgades les dues beques per fer 
estades solidàries a Colòmbia 
Marta Rafa Serra i Marc Viladecans 
Molina són les persones becades 
per l’Ajuntament per participar en 
una estada solidària. Hi aniran a 
Colòmbia durant el mes de juliol 
amb l’ONG Associació Catalana per 
la Pau. Durant el mes de maig han 
començat les sessions de formació 
que continuaran al llarg d’aquest 
mes de juny. Aquesta formació 
serveix per introduir-los en la situa-
ció del país, les organitzacions 
camperoles i de drets humans, la 
cooperació al desenvolupament i 
preparar-los per poder enregistrar 
un reportatge i fer les entrevistes 
sobre el terreny.

Bona acollida d’Alella Emprèn!  
Alella s’ha convertit durant uns dies, 
del 27 de maig a l’1 de juny, en un 
espai de trobada d’emprenedors i per-
sones que aspiren a tirar endavant 
la seva idea de negoci. Les primeres 
Jornades d’Emprenedoria, Alella 
Emprèn!, han reunit durant sis dies 

més d’una vintena d’emprenedors i 
especialistes en diferents àmbits que 
han aportat les seves experiències i els 
seus coneixements a les conferències, 
seminaris i taules rodones. 

Prop de 200 persones, procedents 
de 25 municipis catalans, han assis-
tit a les jornades, organitzades per la 
Regidoria d’Emprenedoria i Ocupació i 
gestionades per Laboratori 8-85. Entre 
d’altres ponents, el programa ha comp-
tat amb les aportacions de: Xavier Verda-
guer, Òscar Palencia, Jordi Valls, Clara
Torà, Gisela Closa, Alberto Lacasa, 
Míriam Riera, Carlos Guerrero, Marta 
Alonso, Oriol March i Marc Elena. 

·················································································
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Els cartells de les festes 
···································································································
La Festa Major i la Festa de la Verema tindran enguany aquests cartells. 

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

Ajuda’ns a triar la pel·lícula que 
veurem al cinema a la fresca 

Del 10 al 21 de juny podeu votar la 
pel·lícula que voleu veure al cinema a 
la fresca, que enguany es farà dins del 
programa de la Festa Major. 

Podeu escollir entre aquestes qua-
tre propostes: Hotel Transilvania; Ice 

Age 4: La formació dels continents; 
Madagascar 3: De marxa per Europa; 
i Asterix i Obelix al servei de sa ma-
jestat. Cal votar a través de l’enquesta 
que trobareu al web de l’Ajuntament 
www.alella.cat 

···································································································
Es pot escollir entre quatre propostes votant a través de www.alella.cat 

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

El 14 de juny es farà públic el 
veredicte de la beca de recerca 
L’Ajuntament farà públic el 14 de 
juny a les 20h el nom del treball 
guanyador de la segona edició de la 
beca de recerca històrica, una inici-
ativa que pretén fomentar la investi-
gació sobre el municipi i el seu 
entorn. La beca té un caràcter bien-
nal i està dotada amb 3.000€. En-
guany, i de manera excepcional, la 
beca està dedicada als treballs de 
recerca històrica sobre els paper 
d’Alella durant la Guerra de Succes-
sió de 1714. El jurat està format per 
Agustí Alcoberro, director del Museu 
d’Història de Catalunya, Rosa Casas, 
directora de la Biblioteca Ferrer i 
Guàrdia, i Joaquim Graupera, autor 
del treball guanyador de la primera 
beca de recerca històrica d’Alella. 
La convocatòria ha rebut tres pro-
jectes de recerca històrica. L’acte 
de lectura del veredicte es farà pú-
blic a la Biblioteca Ferrer i Guàrdia. 

Inscripcions per a dames d’honor i 
hereus de la Festa de la Verema 
Si voleu que els vostres fills i filles 
participin de forma activa a la 39a 
Festa de la Verema com a hereus o 
dames d’honor, cal que feu les ins-
cripcions a Can Lleonart de l’1 al 17 
de juliol, ambdós inclosos. Poden 
participar-hi els nens i nenes empa-
dronats a Alella que en el moment 
de la festa tinguin entre 8 i 12 anys 
i que no hagin pres part a l’edició 
anterior. En total s’han d’escollir sis 
dames d’honor i sis hereus, i en cas 
que hagi més inscripcions es farà 
un sorteig per atorgar les places. Si 
no es cobreixen les places previstes 
es convidarà als hereus i dames 
d’honor de l’edició anterior. La pubi-
lla de l’any serà escollida, per sor-
teig, entre les dames d’honor de 
l’any anterior que enguany no supe-
rin l’edat màxima exigida. Els in-
fants que s’apuntin hauran de 
participar a la tallada de raïm que 
es fa el dijous 5 de setembre a Can 
Magarola, i a la inauguració de la 
festa que es fa el dia 6 a la Plaça de 
l’Ajuntament. El dia 19 de juliol a 
les 10 h es farà a Can Lleonart el 
sorteig públic per decidir les places 
i el nom de la pubilla i les dames 
d’honor d’enguany.

·····················································································································································································································································
Aquests són els cartells que il·lustraran 
la Festa Major i la Festa de la Verema 
d’enguany. El primer és obra de Sergi 
Miquel Roca Pagès i té el lema d’Emo-
tifesta Major. És el cartell més votat 
dels tres cartells finalistes seleccionats 
pel jurat entre les dotzena de propostes 

presentades al concurs. El cartell de la 
Festa de la Verema té el segell del disse-
nyador David Torrents, un dels tres estu-
dis finalistes del concurs convocat per 
l’Ajuntament. El treball guanyador fa 
referència al territori DO, i s’inspira en la 
iconografia típica del vi i de la festa.



9JUNY 2013

Can Manyé prepara la Verema

Encara falten dos mesos, però Can Ma-
nyé ja fa dies que treballa en les dues 
propostes d’art visual que acompanya-
ran el programa de la Festa de la Vere-
ma. Enguany s’han començat a posar 
en marxa dues propostes que es pre-
senten sota el nom de “Collita pròpia” i 
“Verema 2.0”. 

La primera és un projecte de l’artis-
ta visual i escenògrafa Pi de Piquer en 
la qual es convida a tothom a participar 
en una exposició col·lectiva que es durà 
a terme durant la Festa de la Verema. 
Es tracta de fer una etiqueta per a una 
ampolla de vi, seguint la tècnica que es 
vulgui, dibuix, fotografia, collage, poe-
sies, receptes, etc. La idea es persona-
litzar el reconegut vi d’Alella amb l’em-
premta personal de cadascú. La suma 
de totes les etiquetes serà el recorregut 
de l’exposició. Les etiquetes s’han de 
dissenyar fent servir les plantilles que 
trobareu a l’Ajuntament i cal lliurar-les 
abans del 20 de juny a la Biblioteca 
Ferrer i Guàrdia, a Can Lleonart o a Can 

Itineràncies amb segell alellenc

Algunes de les propostes artístiques 
produïdes per Can Manyé tindran con-
tinuïtat fora del nostre municipi. L’Ofici-
na de Difusió Artística de la Diputació 
ha tria tres muntatges de l’espai d’art i 
creació alellenc per exportar-los arreu 
de la demarcació de Barcelona.

Les tres propostes amb segell ale-
llenc que han passat a formar part del 
catàleg de exposicions itinerants que 
ofereix la Diputació són: “Interaccions” 
de l’artista alellenc Tomàs Bel; “Suite 
Richter” de Francesc Meseguer i “Baby” 
de Victòria Campillo

D’aquestes tres, de moment “Suite 
Richter” ha estat escollida per l’Ajunta-

ment de Mataró i s’exposa a “Can Pala-
uet” de l’1 de juny al 7 de juliol. 
El Centre d’Art Santa Mònica de 
Barcelona s’ha mostrat interessat en 
exposar l’any vinent “Interaccions” de 
Tomàs Bel. 

Amb aquesta iniciativa, la Diputa-
ció pretén donar suport als ajunta-
ments productors perquè les seves 
exposicions d’art contemporani puguin 
ser conegudes a més municipis, al 
temps que ofereixen als ajuntaments 
receptors més opcions per a la seva 
programació d’arts visuals. Les exposi-
cions itinerants se seleccionen en fun-
ció de la seva qualitat i del seu interès. 

Manyé. Podeu seguir l’evolució de les 
etiquetes i l’exposició a Instagram amb 
el hashtag #collitapropia. 

Durant la Festa de la Verema també 
es durà a terme una exposició de foto-
grafies en línia, coordinada per Mònica 
Urrútia, amb imatges dels elements 
que fan de la verema una de les nostres 
tradicions més arrelades. Per tal de pre-
parar aquesta exposició s’han progra-

···································································································
El centre d’art i creació té en marxa dues propostes: un projecte de disseny 
d’etiquetes de vi i una exposició de fotografies en línia sobre la verema. 

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

···································································································
La Diputació tria tres muntatges de Can Manyé com a exposicions itinerants. 

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

Antoni Llena, fins al 23 de juny
Fins al 23 de juny es pot visitar l’exposició “SOS: 
senyals de fum des d’un subsòl”, d’Antoni Llena. 
L’exposició consta d’una seixantena de dibuixos, 
peces tridimensionals i un audiovisual que mos-
tren la faceta teòrica i creadora de l’artista. Les 
persones interessades en aprofundir en el con-
tingut de la mostra poden participar en la visita 
guiada programada per al diumenge 16 de juny a 
les 12h. Les obres d’Antoni Llena es poden veure 
també al Palau Fortuny a la Biennale de Venezia. 

El 15 de juliol finalitza el termini per 
presentar-se als Premis Literaris 
Fins al 15 de juliol es poden pre-
sentar els treballs aspirants als Pre-
mis Literaris Alella 2013: la XVII 
edició del certamen de poesia 
Alella a Maria Oleart; la XIII edició 
del certamen de contes Alella a 
Guida Alzina i la X edició del premi 
de relat curt d’astronomia Alella a 
Isidre Pòlit. El jurat del premi Maria 
Oleart està format per Montserrat 
Abelló, Anna Maluquer i Vicenç 
Llorca. Eduard Miró, Xulio Ricardo i 
Coia Valls integren el jurat del premi 
a Guida Alzina i el premi d’Astrono-
mia té com a jurat a Mònica Muñoz, 
Eloi Perich i Marta Royo. Els premis 
s’adjudicaran el 20 d’octubre i el 
veredicte es farà públic a partir del 
28 d’octubre al web municipal. 
Més informació a www.alella.cat/
premisliteraris 

mat tres sortides fotogràfiques per les 
vinyes que hi ha a l’entorn d’Alella. La 
sortida és oberta a tothom i les fotogra-
fies que es facin en el recorregut forma-
ran part de l’exposició Verema 2.0. Les 
sortides es faran el 12 de juny, l’11 de 
juliol i el 3 de setembre a les 19h i el 
punt de trobada és Can Manyé. Podeu 
penjar les vostres fotografies amb el 
hashtag #veremaalella.

································································································
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Torna la flama des del Canigó Cistella solidària a l’Escola Fabra 
Els voluntaris i voluntàries del Camí 
Escolar, que cada dia acompanyen 
els infants a l’Escola Fabra, han 
posat en marxa una nova iniciativa: 
la cistella solidària. Cada dia a l’ho-
ra d’entrada del matí recullen ali-
ments a la porta de l’escola per 
donar-los a Càritas. Van començar 
el 10 de maig i seguiran recollint 
aliments fins l’acabament del curs. 

La Biblioteca anima els infants 
a llegir durant l’estiu 
La Biblioteca Ferrer i Guàrdia torna 
a posar en marxa aquest estiu la ini-
ciativa “Passaport a l’aventura...”, 
una activitat que es va estrenar 
l’any passat amb l’objectiu de pro-
moure la lectura entre les infants de 
3 a 6 anys. La proposta consisteix 
en fer un recorregut per Europa sor-
tint des d’Alella i fent parada en 
diferents països d’Europa. Cada nen 
i nena tindrà un passaport que 
s’anirà segellant amb cada llibre 
que es llegeixin de la sala infantil. 
Els usuaris que aconsegueixin fer tot 
el recorregut pels vuit països que es 
proposen, entre el 25 de juny i el 5 
de setembre, rebran una sorpresa. 
La Biblioteca fa horari d’estiu: de l’1 
de juliol al 7 de setembre, ambdós 
inclosos, romandrà tancada al 
públic els dissabtes al matí.

Marxa nòrdica per Alella 
L’Ajuntament es va afegir per pri-
mera vegada a la commemoració 
del Dia Internacional d’Acció de la 
Salut de les Dones que es va cele-
brar el 28 de maig amb una marxa 
nòrdica pel poble. Una vintena de 
persones van participar en la 
marxa, organitzada per la Regidoria 
d’Equitat i amb la col·laboració de 
l’Espai Calma. 

···································································································
La festa popular de Sant Joan se celebra a la Riera Principal.

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

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

La gent gran fa festa 

La flama del Canigó arribarà a Alella 
des del cim de la Catalunya Nord per 
sisè any consecutiu. El foc de Sant 
Joan recorrerà prop de 200 km en 
mans de voluntaris del municipi i 
d'altres localitats veïnes, que aniran 
rellevant-se des del Coll d'Ares, al 
Ripollès, fins al Maresme. La iniciativa 
està promoguda per l'Ajuntament i 
compta amb la col·laboració de diver-
sos alellencs i del Club d'Atletisme 
Serra Marina.

La flama arribarà a les 21.30h a la 
Riera Principal, on serà rebuda per la 

colla dels Trabucaires del Vi d’Alella. 
Seguidament es procedirà a l'encesa de 
la foguera i donarà el tret de sortida a 
una festa que tindrà tots els ingredients 
de les nits de Sant Joan: botifarrada 
popular, coca, cava i música de revetlla.

Acompanya la flama
Tothom qui vulgui pot acompanyar la 
flama en els darrers quilòmetres afe-
gint-se en algun dels punts de trobada 
previstos als darrers trams del recorre-
gut: l’avinguda Badalona (21.15h) i el 
parc del Canonge (21.20h). 

Més de 500 persones van omplir el 
Pavelló el 26 de maig en el 72è Dinar 
d’Homenatge a la Vellesa, l’acte de 
cloenda de les 6es Jornades per a la 
Gent Gran. La gran festa de la vellesa 
va ser possible, com sempre, gràcies 
a la participació de més d’una vintena 
de voluntaris i voluntàries del municipi 
que es van encarregar de preparar les 

paelles i amanides que es van servir 
durant el dinar. A la jornada també es 
va fer un reconeixement a set parelles 
del municipi que enguany celebren les 
noces d’or i es van llegir alguns dels 
escrits que conformen el recull de 
Relats des d’Alella, que enguany ha 
reunit les narracions d’una quarantena 
de veïns i veïnes d’Alella. 
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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 Contra la llei WERTgonya!

CONVERGÈNCIA I UNIÓ La desconnexió espanyola 

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

Ara fa un any, amb el títol “Ni un pas enrere en edu-
cació”, dedicàvem aquest espai a reiterar el nostre 
compromís per no reduir ni un cèntim la inversió 
en educació i rebutjàvem les retallades imposades 
pels governs de la Generalitat i l’Estat. Avui, mal-
auradament, les amenaces sobre el nostre sistema 
educatiu són encara més fortes i vénen, sobretot, 
de fora. El projecte de llei aprovat fa uns dies pel 
Consell de Ministres, anomenat “de mejora de la ca-
lidad educativa” però més conegut com a llei Wert, 
és un atac directe al sistema educatiu del nostre 
país. I no és només (que ja és molt!) que vulgui aca-
bar amb el sistema d’immersió lingüística, que tant 
ha significat per a la integració i la cohesió social, 
sinó que són tants els aspectes que vol canviar, que 
ha tingut la rara habilitat de posar gairebé tothom 
d’acord en el seu rebuig frontal. Segons aquesta 
llei, l’educació deixa de considerar-se un dret de les 
persones per passar a ser un servei del qual n’es-
devenen beneficiàries. És una llei mercantilista, ja 
que no busca l’educació integral de les persones per 
formar ciutadans creatius i crítics sinó que l’objectiu 
és formar segons les necessitats del sistema econò-
mic i productiu. És privatitzadora, ja que equipara 

Les coses marxen raonablement bé. Diguin el que di-
guin, els esdeveniments segueixen el curs traçat, men-
tre les diverses posicions es van perfilant, és a dir, ten-
deixen clarament a dos: els que volen ser espanyols, 
i els que no. Que per a sortir-nos-en col·lectivament 
s’ha de marxar d’Espanya, ho saben molts més dels 
que ho reconeixen perquè, com molt bé s’ha dit, el 
problema no és només cultural -que ho és-, ni econò-
mic -que ho és, i molt-, ni lingüístic -que ho és, i molt 
greu-. El problema és més profund encara: és un pro-
blema moral. A Espanya ser català és una anomalia, 
un defecte de fàbrica. I no hi ha res a fer. 

Hem d’animar els espanyols, els d’aquí (els que 
neguen de fet o de dret la Nació catalana), i sobretot 
els d’allà (els que l’aprecien, i els que no entenen res 
de res), i fer-los veure que la independència de Cata-
lunya els convé. Amb el temps, Espanya en resultarà 
enfortida i, en general, les relacions entre catalans i 
espanyols només faran que millorar. Que s’ho mirin 
així: (1) s’acabarà per sempre el “xantatge perma-
nent” del nacionalisme català, de manera que els 
honestos ciutadans espanyols (que, com aquí, són 
immensa majoria) podran jutjar millor, sense cortines 
de fum, als seus propis dirigents. Perquè encara que 
els votin, realment no se’ls mereixen. (2) Es concen-

la funció dels agents públics i privats en la regulació 
i el finançament del sistema educatiu. És recentra-
litzadora: augmenta el percentatge dels continguts 
establerts pel govern estatal (fins al 100% en les as-
signatures troncals) i crea proves d’avaluació al final 
de cada etapa, les antigues revàlides, que seran ela-
borades, controlades i avaluades pel Govern central. 
És poc democràtica: limita la participació dels diver-
sos estaments de la comunitat educativa (el Consell 
Escolar deixa de ser un òrgan decisiu i passa a ser 
merament consultiu), alhora que incrementa molt el 
poder dels directors. I podríem seguir...

Per mostrar el rebuig a aquesta llei, fa uns mesos 
es va crear la taula d’entitats “Alella pel Català”, a 
iniciativa de les pròpies entitats i associacions. Una 
de les accions promogudes per aquesta taula ha es-
tat l’organització del “Gran dictat d’Alella”, que va 
aplegar més d’una quinzena d’equips participants. 
Un d’aquests equips estava format per regidors i 
regidores de quatre dels cinc grups municipals, el 
PP no hi va participar, per fer palesa l’enorme coin-
cidència de les forces polítiques en contra de la llei 
Wert. Perquè ara caldrà que molta gent fem un pas 
endavant en defensa de la nostra escola.

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

trarà i reforçarà la identitat d’Espanya com la gran 
Nació que és. La catalanitat, es vulgui o no, perjudi-
ca la Marca. (3) Es tindrà l’oportunitat d’acabar amb 
la penosa tradició de no entendre’s bé amb aquells 
a qui històricament s’ha dominat, podent pactar de 
sortida unes relacions preferencials amb Catalunya, 
mútuament profitoses. Espanya s’acostarà més a 
Europa, i potser fins i tot s’entengui amb Gibraltar. A 
aquests efectes beneficiosos, cal afegir-hi un avan-
tatge molt pràctic i de valor incalculable: per a la 
secessió no cal modificar la Constitució! Mai no es 
valorarà prou l’encert de no haver-hi fet constar “Ca-
talunya”, ni la llengua catalana. 
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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

PARTIT POPULAR

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

Mercè Marzo, 
portaveu del grup municipal de Gd’A

Estos dias estamos estudiando en el seno de la Co-
misión de Cuentas la correspondiente al ejercicio 
2012. Hemos de reconocer que por parte del equi-
po de gobierno se ha hecho un esfuerzo por variar la 
tónica previa de no hacer los deberes. Durante años 
ERC gobernó sin cumplir la exigencia de presentar 
cuentas. Y ello pese a los requerimientos reiterados 
por parte de la Sindicatura de Comptes. Después se 
presentaron extemporáneamente las de varios ejerci-
cios. Ahora vamos en tiempo y, parece, que también 
en forma. Pero resulta que las cuentas no acaban de 
ser lo que debieran: el traslado transparente de la 
adecuación legal de las cuentas, de ingresos y gas-
tos, de nuestro ayuntamiento. El criterio y la opor-
tunidad política de la economía municipal es algo 
que forma parte intrínseca de la distinta percepción 
ideológica de cada partido político, eso parece evi-
dente. Pero la adecuación legal de esos gastos e 
ingresos parece que debiera quedar al margen del 
posicionamiento político de cada grupo. Resulta im-
perativo que cualquier administración pública sujete 
su actuación al imperio de la ley. Hacer lo contrario 
deslegitimaría a esa administración para exigir a los 
administrados, los ciudadanos, el cumplimiento de 
la ley. ¿Cómo puede exigir el pago de tributos, impu-

estos o tasas un ayuntamiento que no cumple la ley?
Resulta que nuestra Cuenta General “esconde” 

incumplientos legales que el buen hacer de la In-
tervención municipal desvela. Distintos informes 
de intervención hacen referencia a la ilegalidad de 
pagos a algunos empleados municipales (como el 
de la mujer del exteniente de alcalde Asensio del an-
terior gobierno municipal sin justificación alguna), 
que pese a la oposición de intervención el alcalde 
ha pagado. Pero resulta más grave lo qu ocurre en 
materia de contratación. Por lo menos, 5 servicios 
son adjudicados “a dedo” pese a que el importe to-
tal que pagamos a esas empresas o profesionales 
exceden en muchos miles de euros el tope legal de 
los 18.000 €. Asi ocurre con los contratos de man-
tenimiento del alumbrado público, el de gestión de 
nóminas, el jurídico, el informático y el de limpieza 
de edificios municipales. Sería interesante saber el 
por qué se beneficia a algunos saltándose la ley. 
El asesoramiento jurídico, que beneficia sustanci-
almente al despacho del exconseller que utilizaba 
un helicóptero público para trasladar a su familia 
los fines de semana a la Cerdanya, Salvador Milá, 
nos ha costado el pasado año más de 110.000€. 
¿Curioso o sospechoso?

Canvi en la propietat dels Escolapis. Una part de 
la finca, on hi ha els edificis, és ara de CaixaBank, 
l’altre del BBVA. La Torre del Governador segueix 
sense projecte. El govern municipal ERC+SxA – 
PSC, i també CiU i PP ho valoren positivament: 
creuen que s’han tret un pes de sobre. Tots confiem 
que “La Caixa” farà les actuacions que l’Ajuntament 
va reclamar judicialment a l’anterior propietari. 
¿Després?:  ja es veurà. La immobiliària de Caixa-
Bank s’ha fet amb una pila d’hipoteques de pisos 
i propietats a Guadalajara, València; Madrid.... se-
ves, de Banca Cívica i d’altres en una operació de 
més de 60 milions d’Euros que inclou Els Escola-
pis. Han jugat al Monopoly durant anys i després 
no han tingut problemes per aconseguir la dació en 
pagament. Així deixem que funcioni.

Evidentment, l’Ajuntament no ha de respondre 
a una sobrevaloració fora de mida, fruit de l’espe-
culació i de l’ambició de promotors, immobiliàries, 
bancs... però enrocar-se com va fer el govern del 
nostre Alcalde des del 2003 per impossibilitar tots 
els projectes que va rebre i després tancar els ulls 
amb l’excusa que és una propietat privada.... son 
massa anys perdent el temps. Per això ens hem 
abstingut a l’hora de votar la renúncia al dret de 

retracte. La realitat és que ara hi ha dos finques, 
en mans de dos bancs diferents, una sense sostre 
i sense accessos, i l’altre sense solució si els dos 
bancs no es posen d’acord.

Parlant d’accessos, cada dia es complica més la 
circulació en hores puntes a Alella Mar, La Serreta 
i Can Teixidor per l’increment d’alumnes a les esco-
les. Hem demanat que es revisi els sentits de circu-
lació i esperem que entre tots millorem la situació. 

L’alegria del maig ha estat el Benjamí A del 
CFAlella, que ha guanyat la lliga. FELICITATS CAM-
PIONS!.

Els Escolapis en mans dels bancs

La cuenta general del Ayuntamiento no lo cuenta todo
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA La nostra llengua i la llei Wert (LOMCE)

manscg@alella.cat

L’aprovació de la llei Wert dóna el tret de sortida a 
un viatge regressiu pel que fa a l’àmbit de l’educa-
ció a Catalunya i que ens retorna directament als 
anys 60. La voluntat recentralitzadora i retrògrada 
del Govern del PP s’estén també a l’educació amb 
la reforma de la LOMCE, que suposa un retrocés 
sense precedents en quant al model d’immersió 
lingüística, la recentralització de competències, la 
regressió ideològica que implica -amb la unifica-
ció de tots els centres educatius d’Espanya a partir 
d’un sistema adoctrinador en què la religió forma 
part de les matèries avaluables-, el trencament de 
la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació i 
l’exclusió de la comunitat educativa. 

Volem defensar un sistema educatiu just, equi-
tatiu i que respecti les competències de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, i emparem a la cohesió 
social, la promoció de la igualtat d’oportunitats i la 
defensa del model d’escola pública de Catalunya 
que garanteixi el dret a l’educació, inclusiva, laica 
i amb un domini de les dues llengües. Entenem 
que l’educació és la política d’inversió social més 
important que tenim, i no podem acceptar ni el seu 
desmantellament de facto ni una regressió en les 
seves qualitats. 

Cal que el govern del PP retiri una llei que crea 
diferències territorials, socials i econòmiques. I Cal 
que comenci de zero, iniciant diàlegs amb la comu-
nitat educativa i les Comunitats Autònomes.

Nosaltres, estem totalment en contra d’una llei, 
injusta, segregadora, imposada per interessos par-
tidistes que busca la divisió de la societat catalana, 
i es carrega del tot la tasca d’integració que es va 
iniciar ara ja fa trenta anys.

Glòria Mans, 
Portaveu del grup municipal de PSC 

Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 21 DE MARÇ. Podeu consultar les actes dels plens al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Liquidació positiva del pressupost de l’exercici 2012. 
El Ple va acordar quedar assabentat de la liquidació 
del pressupost general de l’Ajuntament corresponent a 
l’exercici 2012, amb un resultat pressupostari ajustat de 
1.009.590,46€, un romanent de tresoreria afectat de 
3.286.618,10€ i un romanent de tresoreria per a despe-
ses generals de 1.044.323,71€.

Expedient de modificació de crèdit.
El Ple va aprovar a aprovar un expedient de modificació 
de crèdit per poder atendre les despeses per a les quals 
la consignació en el pressupost ordinari actual és insu-
ficient mitjançant crèdit extraordinari, per un import de 
500.000€ destinats a la construcció de tres habitatges de 
protecció pública  al carrer Canonge i l’escala de connecti-
vitat del carrer Girona. 
Aprovat per unanimitat.

Informació pública de la cessió a precari d’ús de la masia de 
Can Magarola al Consorci del Parc de la Serralada Litoral. 
El Ple va aprovar aprova sotmetre a informació pública, la 
proposta de la cessió en precari de l’ús de dependències 
situades a la primera planta del bé patrimonial de la Ma-

sia Can Magarola i dels terrenys adjacents al Consorci del 
Parc de la Serralada litoral, per destinar-lo a seu adminis-
trativa del referit Consorci. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, PSC, CiU i PP 
i l’abstenció de Gd’A. 

Adhesió a la Xarxa de Custòdia del Territori. 
El Ple va adherir-se a l’associació Xarxa de Custòdia del 
Territori, per tal de participar dels objectius de difondre la 
custòdia del territori municipal d’Alella per fomentar-ne el 
reconeixement, l’ús i el desenvolupament i rebre el suport 
i els serveis que la Xarxa ofereix. La Xarxa de Custòdia del 
Territori és una organització sense ànim de lucre constituï-
da per entitats, institucions i persones que volen impulsar 
el desenvolupament i l’ús de la custòdia del territori al seu 
país. L’adhesió a aquesta xarxa, permetrà a l’Ajuntament 
establir un acord i un pla de gestió que permeti potenciar 
el torrent del Fonoll. 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA i PSC i l’abstenció 
de CiU i Gd’A. 
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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

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 

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

ESPAI JOVE  (Antigues Escoles Fabra)
93 540 72 45 
www.alellajove.cat
De dilluns a divendres de 16 a 20 h

ESPAI ACTIU-ESCOLA D’ADULTS (Antigues Escoles Fabra)
93 555 39 12
De dilluns a dijous  de 18 a 20 h

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS
93 555 55 09

OFICINA DE TURISME
93 555 46 50
www.alella.cat/turisme
De dimecres a dissabte 10 a 14.30 h i de 15.30 a 17.30 h 
Diumenge de 10 a 14.30 h. Dilluns i dimarts 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

Serveis

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 18 al 23 de juny 
Del 16 al 21 de juliol
Dimarts a dissabte de 9.30 a 14 h i de 16.30 a 18.30 h i diumenge de 10 a 
13.30 h. Dilluns tancat. 
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

Divendres 14 de juny a l’aparcament de davant de Can Lleonart de 10.30 a 13h. 
L’oficina mòbil d’atenció al consumidor de la Diputació atén les vostres consultes sobre consum. 

BUS CONSUM

Properes sessions per tramitar el DNI electrònic a la Policia Local: 10 de juny. Les dates de recollida del carnet són el 
14 de juny, respectivament. Cal apuntar-s’hi prèviament (tel. 93 555 24 12)

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: MARÇ I ABRIL

1 i 2 de juny                MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
8 i 9 de juny                BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 838
15 i 16 de juny            GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 082
22, 23 i 24 de juny     MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
29 i 30 de juny            BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 838
6 i 7 de juliol              GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 082
13 i 14 de juliol          MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
20 i 21 de juliol          BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 838
27 i 28 de juliol          GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 082

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 

CALENDARI DEL CONTRIBUENT MAIG- JULIOL 2013
IBI característiques especials                       05.04.2013 a 05.06.2013
Mercat Municipal (2n trimestre)                  05.04.2013 a 05.06.2013
Taxa ocupació via pública (2n trimestre)                  05.04.2013 a 05.06.2013
Taxa de residus urbans                                            03.05.2013 a 03.07.2013
Taxa de residus de residus comercials                                 03.05.2013 a 03.07.2013 
Impost de vehicles de tracció mecànica               03.05.2013 a 04.07.2013
Taxa per entrada de vehicles-guals              03.05.2013 a 03.07.2013

Properes trobades del Club dels Vins: 15 de juny i 13 de juliol.
Properes visites guiades a la ruta “Alella, 1.000 anys d’història”:  29 de juny, 27 de juliol, 28 de setembre, 26 
d’octubre i 30 de novembre. Més informació i inscripcions a l’Oficina de Turisme (oficinadeturisme@alella.cat)

El CLUB DELS VINS I LA VISITA GUIADA A LA RUTA “ALELLA, 1.000 ANYS D’HISTÒRIA” 
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Agenda d’activitats

.

20.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Xerrada. “Som el que sentim”. A càrrec de M.Montserrat Roca, 
psicoterapeuta i anàlisi bioenergètica.

Divendres 7 de juny

10h El Bosquet
XXXIX Aplec de l’Arròs. Concurs d’arrossos i paelles. Inscripcions al 
mateix espai. Jocs infantils. (www.casalaella.cat). 
Organitza: Casal d’Alella amb la col·laboració de l’Ajuntament. 

Diumenge 9 de juny

19h Can Manyé*
Sortida fotogràfica per les vinyes d’Alella per a preparar l’exposició 
en línia Verema 2.0. Guiada i coordinada per Mònica Urrútia. 

Dimecres 12 de juny 

8h Plaça d’Antoni Pujadas*
Visita guiada al Priorat i Montsant (www.canlleonart.com).

21h Restaurant Masia Mas Coll 
Sopar cloenda d’activitats del l’any. Preu sòcies 25€, no sòcies 30€.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

Dissabte 8 de juny

De 9 a 17h Can Lleonart*
Sortida pràctica d’orientació a la muntanya. (www.canlleonart.com).

De 10 a 14h Sala del Plens de l’Ajuntament*
Banc de sang. Animeu-vos a participar-hi!

11h Aparcament de Can Lleonart*
Inauguració de punt de càrrega de vehicles elèctrics. 

13h Enoteca de l’Oficina de Turisme*
6a Trobada del Club dels Vins, amb la sommelier Rosa Vila.

17.30h Pati de l’Escola Fabra
Festa de fi de curs de l’Escola Fabra. 
Organitza: AMPA de l’Escola Fabra

18h Teatre La Massa de Vilassar de Dalt*
Festival de fi de curs de l’Escola de Dansa. 

Dissabte 15 de juny

18h Parc Arqueològic Cella Vinaria-CAT
Trobada dels Clubs de lectura d’Alella, Teià i el Masnou. Presentació 
del llibre Barcino, de M.Carmen Roca, a càrrec de l’autora acompa-
nyada de Tònia Minguet. Visita al CAT i tast de vins. Preu: 3,50€. 
Cal confirmació prèvia. 
Organitza: Ajuntaments d’Alella, el Masnou i Teià. 

20h Can Lleonart*
Dos anys de govern local. Acte públic de balanç de la feina feta i dels 
projectes de futur. Obert a tothom. 

Dijous 13 de juny

9.15h Celler Marfil (rambla d’Àngel Guimerà, 62)
4a Taula rodona. “Idees fresques i cafè calent: creant sinergies”.
Organitza: Alella Negocis

De 9 a 14h Can Lleonart
2a Jornada tècnica sobre Incapacitació i Tutela. És gratuït però cal 
inscripció prèvia a info@fundaciosantaclara.cat i 93 540 92 42.
Organitza: Fundació Tutelar Santa Clara. 

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Acte públic de proclamació del veredicte de la 2a Beca de recerca 
històrica d’Alella. 

20.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Presentació del llibre El passat ens empaita. Vicissituds d’un fill 
d’exiliat republicà, de Gentil Puig. A càrrec de Fede Salas, regidor de 
Cultura, Glòria Mans, regidora de Serveis Socials, i Jordi Albaladejo, 
historiador i membre de l’associació Cerquem les Arrels. 

Divendres 14 de juny

Diumenge 16 de juny
11.30h Can Lleonart*
Concert dels conjunts instrumentals del projecte “Alella Viu la Música”. 

12h Can Manyé*
Visita guiada a l’exposició “SOS: senyals de fum des d’un subsòl”.
 
Dilluns 17 de juny

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Hora del conte. Contes a escena, amb Joan Boher. 

Diumenge 23 de juny
21.30h Riera Principal*
Revetlla de Sant Joan. Arribada de la flama del Canigó i encesa de 
la foguera. Botifarrada popular (4€), coca, cava i música de revetlla. 

Dissabte 29 de juny
10.30h Oficina de Turisme*
Visita guiada a la ruta “Alella, 1.000 anys d’història”

20.00h Plaça de l’Ajuntament
Exhibició de country, ball, botifarrada i sardanes amb la Cobla Premià
Organitza: Agrupació Sardanista d’Alella

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

Fins al 23 de juny
“SOS: senyals de fum des d’un subsòl”, d’Antoni Llena. 
Visita guiada: 16 de juny a les 12h. 
Dimecres, dijous i divendres de 17.30h a 20.30h i dissabtes i diumenges d’11 a 14h.

Exposició a Can Manyé*

Per tal de preparar l’exposició de fotografies en línia de la Festa de 
la Verema sobre els elements tradicionals de la verema, Can Manyé 
convida a tothom a participar a les tres sortides fotogràfiques per les 
vinyes i l’entorn del poble, guiades per Mònica Urrútia. 
Dimecres 12 de juny a les 19h. 
Dijous 11 de juliol a les 19h.
Dimarts 3 de setembre a les 19. 

Sortides fotogràfiques*

Dimarts 2 de juliol
20.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Xerrada. “La cuina d’estiu, cuina a la fresca!”. M.Pilar Ibern “Gavina”. 

Dissabte 5 de juliol
11h Can Gaza
Vols ser diable del Vi d’Alella? Presentació de la colla infantil.
Organitza: Diables del Vi d’Alella

20h Can Manyé*
Tertúlia/performance. Neofobia 2. Aproximació a l’art contemporani. 

Dissabte 12 de juliol
21h Can Manyé*
Trobada d’artistes. Oberta a tothom. Actuació musical.

Dimarts 18 de juny

20h Can Lleonart*
Xerrada. Sobirania fiscal: com pagar els impostos a Catalunya?



SEGON LLIURAMENT 
DE BOSSES COMPOSTABLES
de l’1 al 6 de juliol (ambdós inclosos) 
a Can Lleonart
de dilluns a divendres de 8 a 13h i de 17 a 20h i dissabte de 10 a 14h
SI RECOLLIU LES BOSSES DOS COP L’ANY TINDREU UN 10% DE DESCOMPTE EN LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES


