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Els tiquets de la Festa de la Verema 
es poden adquirir a partir del 28 d’agost. 

Encarregat el projecte per portar la xarxa 
de fibra òptica fins a les llars. 

Editada la segona guia d’activitats 
extraescolars. 

Alella s’engalana per viure la Festa Major de l’1 al 4 d’agost 
amb una quarantena de propostes per a tots els públics.

Anem de Festa! 



L’alcalde,
Andreu
Francisco i Roger
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SUMARI A LA MEITAT DEL MANDAT 
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D.L. B-17963-84 · Imprès en paper reciclat

El passat 13 de juny en un acte públic a les Golfes de Can 

Lleonart el govern municipal vam fer balanç de la feina feta 

els primers dos anys i vam presentar els projectes a desenvo-

lupar d’aquí al final del mandat.

Han estat dos anys de feina intensa, assumint nous reptes 

i havent d’ajustar el pressupost municipal a una nova reali-

tat, tot intentant oferir la mateixa qualitat de serveis i seguir 

invertint en la millora del poble. Un cercle difícil de quadrar, 

que davant l’escenari incert per als propers anys, ens fa apli-

car els principis de solidaritat i de prudència, posant com a 

primera prioritat les persones. La imaginació i la il·lusió són 

el motor que mou la nostra feina. 

La situació general però, no atura l’actuació municipal i els 

propers dos anys es materialitzaran una part important dels 

projectes que hem estat treballant des de l’estiu de 2011. 

A l’adequació de les antigues Escoles Fabra pel jovent i una 

millor oferta formativa, i l’arranjament d’un segon tram del 

passeig de la Riera, se sumaran la pavimentació de la riera 

Coma Fosca, la substitució dels trams d’enllumenat públic 

que es troben en pitjor estat, la millora de diferents parcs 

infantils, la construcció de tres nous habitatges públics de 

lloguer al Canonge, la connexió del passeig de la Riera amb 

el camp de futbol, desenvolupar una alternativa a la cons-

trucció del nou Casal d’Alella i el que ha de ser el projecte 

més important del mandat: fer arribar la fibra òptica fins a 

tots els habitatges d’Alella abans no finalitzi el mandat. Uns 

reptes que no defugim i que han de permetre que, malgrat 

la conjuntura econòmica, el nostre poble continuï avançant. 
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Exemplars i distribució gratuïts a tota la població.

Feu-nos arribar els vostres dubtes o suggeriments a comunicacio@alella.cat, consulteu www.alella.cat i 
seguiu-nos a facebook i a twitter. 
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Somriu, és Festa Major :)
···································································································
La Festa Major es guarneix amb una quarantena de propostes gràcies 
a la complicitat i la implicació d’entitats i particulars del poble. 
···································································································

Alella ja està preparada per celebrar la 
seva Festa Major en honor a Sant Feliu. 
Enguany el calendari festiu oficial és de 
l’1 al 4 d’agost, tot i que la festa co-
mençarà a escalfar motors dies abans 
amb les activitats programades pels 
dies 26, 27 i 31 de juliol. La participa-
ció activa de les entitats i de moltes 
persones voluntàries del poble fan pos-
sible, un cop més, guarnir un programa 
festiu amb prop d’una quarantena de 
propostes per a totes les edats i per a 
tots els públics, sense incrementar el 
pressupost. 

Els ritmes de la Festa 
El programa musical arrenca l’1 d’agost 
amb un clàssic de la Festa Major: 
l’Orquestra Selvatana que enguany ce-
lebra el seu centenari. Seran els pri-
mers a actuar a l’Hort de la Rectòria, 
on oferiran un concert de tarda i un ball 
de gala. El dia 2 arriben les havaneres 
del grup Boira, acompanyades de rom 
cremat. I després disco mòbil fins a la 
matinada. El dia 3 comença el grup de 
rock Gatmont’s i segueix la Nit Jove 
amb l’actuació de El Veïnat i Old Star 
Covers. La darrera proposta musical és 
la ballada de sardanes amb la Principal 
de Llobregat del 4 d’agost.

Emotifesta 
La canalla té molt a fer per Sant Feliu. 
El programa inclou moltes activitats 
infantils i familiars com ara el concurs 
de dibuix infantil; els jocs de cucanya; 
la baixada d’andròmines; la guerra 
guarra; el 3x3 infantil de futbol sala; 
la festa de l’escuma; el taller de caretes 
o el cinema a fresca. El jovent també té 
el seu espai amb el sopar jove, el 
cercatasques i la nit jove del 3 d’agost. 

Tampoc hi faltaran els actes tradici-
onals i populars: el correfoc dels Diables 
del Vi d’Alella; les cercaviles de la colla 
de Gegants, Capgrossos, Grallers i Tim-
balers (diürna i nocturna); la sortida de 
la colla de Trabucaires del Vi d’Alella; 
la Tibada de Llibant; o el sopar popular 
a la Plaça de l’Ajuntament. 

L’esport també té el seu lloc a la 
Festa: hi haurà tornejos de pàdel i de ten-
nis, 3x3 infantil de futbol sala, caminada 
popular nocturna i partides d’escacs. 

#FMAlella, Festa a la xarxa 
L’Ajuntament anima tothom a participar 
a la Festa i seguir-la des de les xarxes 
socials penjant les seves fotos a twitter i 
Instagram amb l’etiqueta #FMAlella 
#Emotifestalella #Alella. Per a més 
informació a www.alella.cat/festamajor.

Cinema a la fresca

“Hotel Transsilvània” 
és la pel·lícula es-
collida per votació 
popular per a la 
sessió de cinema a 
la fresca de la Festa 
Major. Serà el dia 
31 de juliol a les 
22.30h a l’Hort de 
la Rectoria. Hi haurà crispetes i servei de bar. 

Les entitats tenen un paper molt destacat a la Festa Major d’Alella. 

Concurs de peres farcides 

L’1 d’agost, dia de 
Sant Feliu, és també 
el dia de les peres 
farcides. Si us agra-
da menjar-les i cui-
nar-les us animem 
a presentar-vos al 
concurs de peres 
farcides que es farà a partir de les 11h a la Plaça 
de l’Ajuntament. També podreu tastar les peres que 
preparen les germanes Montserrat i Carme Figueras. 

La caminada nocturna 
Tothom pot participar en la caminada popular 
nocturna que es farà el 27 de julIol: només 
cal portar aigua, calçat còmode, una llan-
tera i ganes de caminar i passar-s’ho bé! 
Cal inscriure-s’hi del 15 al 25 de juliol a 
www.alella.cat/caminadapopular 
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La Festa de la Verema escalfa motors

I després... la Setmana del Vi
Setembre és el més del vi per excel·lència a 
la DO Alella. A més de la Festa de la Verema, 
del 20 de setembre al 6 d’octubre se celebra 
la Setmana del Vi, que enguany arriba a la 
seva quarta edició. Són dues setmanes 
dedicades a la promoció vitivinícola i del 
patrimoni gastronòmic i cultural del territori 
de la Denominació d’Origen Alella. 
La Setmana del Vi està organitzada pel 
Consorci de la DO Alella. 

Tot a punt per al Festival d’Estiu 
Des del 25 de juny es poden adquirir les 
entrades per als concerts del 
Festival d’Estiu. L’alcalde d’Alella, Andreu 
Francisco, va presentar públicament el 

contingut del programa el 28 de juny en 
una roda de premsa que va oferir acom-
panyat del Regidor de Cultura, Fede 
Salas, i la coordinadora de Músics en 

Residència, Judit 
Cuixart. L’alcalde va 
reiterar l’aposta del 
municipi per la 
cultura i va garantir 
la continuïtat d’un 
Festival que va néi-
xer arrel d’una pri-
mera actuació que 
va tenir lloc el 2004 
als Jardins de Cal 
Marquès. 

L’any vinent es 
celebrarà els deu 
anys de Festival i en 

farà cinc de l’estrena de l’experiència de 
Músics en Residència, una proposta 
d’estades musicals pionera a Catalunya 
que dóna singularitat i personalitat al 
festival alellenc. 

Activitat infantil 
Amb l’objectiu d’apropar la música als 
nens i les nenes, el dissabte 13 de 
juliol les professores de música Judit 
Cuixart, coordinadora de Músics en 
Residència, i Mercè Trujillo mostraran 
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. L’activitat és oberta 
a tothom i es farà a les 17.45h a 
Can Lleonart. Més informació a 
www.festivalalella.org.

L’Ajuntament ja té a punt el programa i el 
contingut de la 39a Festa de la Verema 
que enguany se celebra del 6 al 8 
setembre. El programa que arribarà a 
totes les llars del municipi a finals 
d’agost presenta algunes novetats 

respecte a les passades edicions. 
Enguany els tiquets de degustació de la 
Mostra gastronòmica es podran adquirir 
de forma anticipada a l’Oficina de 
Turisme del 28 d’agost al 5 de setembre 
i el sistema de venda ja no serà manual, 
sinó informàtic per fer la gestió més 
àgil, fàcil i segura. A més, s’hi ofereix 
per primera vegada la possibilitat de 
pagar amb targeta de crèdit en una de 

les caixes que s’habilitarà a l’estand de 
l’Ajuntament de la Mostra. El preu dels 
tiquets no s’incrementa i serà el mateix 
de la darrera edició: 9,5€ el sopar 
(2 plats, pastís i cafè); 6,5€ tres consu-
micions de vins i copa; 11€ l’ampolla 
de vi o cava i 2,5€ la copa de vidre.

El concurs d’aparadors incorpora un 
premi popular que decidirà la ciutada-
nia amb el seu vot. Les persones que 
vulguin votar al millor aparador primer 
hauran de passar per tots els comerços 
decorats i participar en el joc de la 
paraula secreta. 

Enguany, s’estrena una nova activi-
tat: la tallada de raïm per a adults a la 
vinya de Can Magarola. A més el pro-
grama i els cartells incorporen el QR de 
la Festa de la Verema per poder seguir 
totes les activitats des del mòbil. Les 
inscripcions als itineraris, visites guiades 
als cellers, la presentació de vins es fan 
del 28 d’agost al 5 de setembre a 
l’Oficina de Turisme. Més informació a 
www.alella.cat/festaverema

Cartell guanyador del concurs, de David Torrents.

Fede Salas, Andreu Francisco i Judit Cuixart a la presentació del Festival d’Estiu. 

···································································································
Del 28 d’agost al 5 de setembre es fa la venda anticipada de tiquets de la 
Mostra gastronòmica i les inscripcions als itineraris i visites als cellers. 

···································································································
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L’Ajuntament encarrega la redacció del projecte de 
desplegament de la xarxa de fibra òptica a les llars 
·······················································································································································
El treball ha d’avaluar les canalitzacions existents i definir les infraestructures necessàries.

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

L’Ajuntament dóna un nou pas en el 
camí per la millora de les comunicaci-
ons al municipi i l’arribada de la xarxa 
de fibra òptica a les llars alellenques. 
La Junta de Govern Local va adjudicar 
a finals de juny a l’empresa Aggaros, 
Serveis Avançats de Telecomunicaci-
ons, la redacció del projecte executiu 
de la infraestructura necessària per 
desplegar la xarxa fins a la llar per un 
import de 62.285€. 

El termini previst per a la redacció 
del projecte és de tres mesos i el tre-
ball haurà d’avaluar les canalitzacions 
existents, que són propietat de l’Ajun-
tament, i definir la infraestructura ne-
cessària per desplegar la xarxa de fibra 
òptica en les zones en les quals no es 
disposa de canalitzacions prèvies. El 
projecte també ha de detallar tots els 
elements que calen per a la correcta 
implantació d’aquesta infraestructura 
en la via pública. 

Segons s’estableix al plec de condi-

Instal·len una barrera protectora 
a la plaça dels Germans Lleonart 

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

cions de la licitació, la redacció del 
projecte s’ajustarà a un cost màxim de 
3.835.267€ per a l’execució d’obra. 

Després de donar un primer pas el 
2010 amb la construcció de 4 quilò-
metres de xarxa per connectar els dife-
rents equipament públics, l’Ajunta-
ment va encarregar a finals de 2011 
un estudi per avaluar el model tecnolò-

gic, el disseny i la inversió estimada 
per fer arribar la xarxa fins a les llars. 
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament 
vol facilitar el camí perquè en un futur 
es pugui desenvolupar aquesta xarxa 
que permetrà resoldre les mancances i 
ampliar les prestacions de telecomuni-
cacions que actualment rep la població 
alellenca. 

L’any 2010 es van instal·lar quatre quilòmetres de xarxa per connectar els diferents equipaments públics. 

Per tal de millorar la seguretat dels 
conductors i dels vianants i protegir 
l’arbrat i el mobiliari, l’Ajuntament ha 
instal·lat una barana metàl·lica protec-
tora a la plaça dels Germans Lleonart, 
a la part més pròxima a la calçada del 
tram final de la Riera Coma Fosca. La 
tanca de protecció és similar a la que 
es va instal·lar l’any 2009 a l’altra 
costat de la calçada i a d’altres trams 
conflictius de la via pública com el re-
volt de l’avinguda de Ferran Fabra o 
l’avinguda del Roser, sota el pont de 
l’autopista. També se n’ha instal·lat un 
tram davant la porta de sortida de 
l’edifici d’infantil de l’Escola Fabra.

L’e-Tram requereix signatura digital 
Des del mes de juliol per poder enviar 
un e-TRAM —el 
sistema de sol-
licituds i tràmits 
per Internet al qual 
s’accedeix des del 
web de l’Ajuntament— es requereix 
la signatura digital. Les persones que 
no disposin d’aquesta certificació te-
nen l’opció de demanar-la a través de 
l’e-TRAM o a les Oficines Municipals. 

Atorgada la Beca de Recerca
L’historiador alellenc Jordi Albaladejo 
és el guanyador de la 2a Beca de 
Recerca Històrica d’Alella. El seu 
projecte de recerca: Alella a l’entorn 
de la Guerra de Successió: una visió 
social, política i econòmica va ser el 
millor valorat pel jurat de les tres pro-
postes presentades a la convocatòria. 
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L’Ajuntament inaugura un punt de recàrrega 
de vehicles elèctrics per a ús públic
···································································································
La recàrrega és gratuïta i es fa mitjançant una targeta que es pot 
adquirir a l’Oficina de Turisme.

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

L’Ajuntament va inaugurar el 15 de 
juny un punt de recàrrega de vehicles 
elèctrics per a ús de tota la ciutadania 
que disposi d’un vehicle d’aquestes 
característiques. El nou servei està 
instal·lat a l’aparcament de Can Lleo-
nart, al costat del bike-park, l’aparca-
ment segur per a bicicletes. Amb 
aquesta iniciativa, l’Ajuntament pretén 
promoure la mobilitat sostenible, 

afavorint l’ús d’aquest tipus de vehicle 
menys contaminant i respectuós amb 
el medi ambient.

El punt de recàrrega pot ser utilitzat 
per qualsevol persona que ho requerei-
xi, però cal adquirir prèviament una 
targeta específica que es lliura a l’Ofici-
na de Turisme. La recàrrega no té cap 
cost per a la persona usuària que pot 
utilitzar-la cada cop que ho necessiti 

sense limitacions. El cost de l’adquisi-
ció de la targeta és de 5€ per a les 
persones empadronades a Alella, i de 
10€ per a les persones de fora del mu-
nicipi. El punt de subministrament dis-
posa de dues places d’aparcament i 
dues presses de corrent, de manera 
que es poden endollar dos vehicles al 
mateix temps. 

A més del punt de recàrrega d’ús 
públic, l’Ajuntament també n’ha instal-
lat dos més per a ús específic de la Po-
licia Local i de la Brigada municipal. 
En previsió de dotar en un futur el parc 
mòbil municipal de vehicles elèctrics, 
de moment s’ha llogat temporalment 
una moto per a la brigada. 

L’acte d’inauguració d’aquest nou 
servei es va emmarcar dins dels actes 
de celebració de la Setmana de l’Ener-
gia Sostenible. La jornada es va acom-
panyar de tallers i jocs infantils relacio-
nats amb l’estalvi energètic i parades 
informatives sobre aquesta temàtica, a 
més d’exposicions i demostracions de 
diferents tipus de vehicles elèctrics, 
entre d’altres activitats.

Els ajuts agroambientals també subvencionaran 
projectes de dinamització de l’activitat agrària 
L’Ajuntament ha ampliat els ajuts agro-
ambientals que concedeix des de fa sis 
anys amb la incorporació d’una tercera 
línia de subvencions que pretén afavorir 
la dinamització de l’activitat agrària. 
Els ajuts, convocats enguany amb el 
nom de programa de suport rural, esta-
bleixen tres línies de subvencions: 
la recuperació de béns patrimonials as-
sociats a l’activitat agrària; la millora i 
el manteniment de l’activitat agrària; i 
una de nova destinada a projectes de 
dinamització d’aquesta activitat. 

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

La convocatòria inclou una nova línia 
de subvenció destinada a projectes 
turístics i educatius de dinamització i 
promoció de l’activitat agrària 
···················································

La recàrrega de vehicles elèctrics no té cap cost per a l’usuari només cal adquirir una targeta a l’Oficina de Turisme. 

Aquesta darrera línia s’adreça a ajudar 
a finançar projectes educatius, turístics 
i de difusió que contribueixin a la dina-
mització i la promoció de l’activitat 
agrària. També tenen cabuda en aquest 
apartat la renovació de maquinària, 

la contractació de serveis externs d’asses-
sorament tècnic, el desenvolupament de 
projectes de noves activitats agràries i 
l’impuls de l’eficiència energètica. 

El programa té enguany una dota-
ció de 17.500€, dels quals la meitat, 
com a mínim, es destinaran a la línia 
de manteniment de l’activitat agrària. 

Les subvencions es poden tramitar 
a les dependències municipals fins al 
22 de juliol. Podeu consultar les bases 
dels ajuts i la convocatòria d’enguany a 
www.alella.cat/ajutsagroambientals.
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Més formació de l’aula d’acollida 

Amb l’objectiu de donar suport i facili-
tar la integració de les persones nou-
vingudes, l’Ajuntament ha decidit reor-
ganitzar les sessions de formació que 
ofereix l’Aula d’Acollida amb la incor-
poració de més mòduls formatius. L’au-
la està ubicada a Can Gaza i es va cre-
ar l’any 2003 amb la voluntat d’oferir a 
les persones majors de 16 anys nascu-
des a l’estranger —arribades recent-

ment o ja assentades al municipi— un 
espai de trobada amb activitats i acci-
ons formatives que els faciliti la seva 
inclusió en el nostre entorn geogràfic i 
sociocultural. 

L’atenció i l’acompanyament es fa, 
de forma tant individualitzada com en 
grup, per part d’una educadora i de 
personal especialitzat. Al mòdul de co-
neixement elemental de la llengua i la 
cultura catalanes, i de coneixement de 
l’entorn, s’afegeixen a partir del proper 
curs nous mòduls formatius d’orienta-
ció professional, alfabetització digital i 
coneixement laboral i jurídic. 

L’accés a l’Aula d’Acollida és gratuït 
i obert a totes les persones estrangeres 
que resideixen en el municipi, que po-
den apuntar-se al mòdul o mòduls que 
més els interessi. Les inscripcions es 
fan del 16 al 18 de juliol a Can Gaza i 
el termini per formalitzar la matriculació 
és del 25 al 26 de setembre. Més infor-
mació a www.alella.cat/aulaacollida. 

Mòduls temporals: 
Dimarts i dijous, de 10 a 12h 

Orientació professional: De l’1 d’octubre al 17 de desembre.
Orientació sobre els diferents itineraris professionals tant a nivell acadèmic 
com a nivell professional.

Alfabetització digital: Del 28 de gener al 20 de març. 
Nocions bàsiques per iniciar-se al món de la informàtica i d’Internet. 
Dóna continuïtat al mòdul d’Orientació Professional.

Coneixement de l’entorn. De l’1 al 30 d’abril. 
Informació i orientació sobre els recursos i serveis existents a Alella i a Catalunya.

Coneixement laboral i jurídic. Del 6 al 27 de maig.
Assessorament en l’àmbit laboral i jurídic. 

Mòdul fix: 
Dimecres, de 10 a 12h. 

Noves eines. Del 6 de novembre al 18 de juny.
Coneixements elementals de llengua i cultura catalanes, així com habilitats i 
eines de creixement personal. Es valorarà el nivell de català per preparar l’accés 
als nivells A i B de català de l’Espai Actiu. 

El programa fomatiu de l’aula d’acollida 

Inscripcions a Can Gaza (2n pis) del 16 al 18 de juliol. Matriculació, del 24 al 26 de setembre (es pot triar un o més mòduls)
16 de juliol, de 10 a 14h i de 17 a 20h/ 17 i 18 de juliol, de 10 a 14h
Més informació 659 43 74 10 i aulaacollida@suara.coop 

...........................................................................................................

···································································································
Les inscripcions s’han de fer del 16 al 18 de juliol a Can Gaza. 

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

Canvi d’horari al Consultori 
Amb motiu de l’organització del 
servei, i per decisió de l’Institut 
Català de la Salut, de l’1 de juliol al 
15 de setembre les consultes de 
pediatria s’atendran exclusivament 
al CAP del Masnou i no es prestarà 
aquest servei al Consultori Local. 
Durant els mesos de juliol i agost el 
Consultori Local obrirà els dilluns, 
dimecres i divendres al matí, de 8 a 
14h, i dimarts i dijous a la tarda, 
de 15 a 20h.

Horari d’estiu a alguns 
equipaments municipals
L’horari d’obertura al públic de les 
oficines generals de l’Ajuntament 
del 17 de juny al 6 de setembre és 
de dilluns a divendres, de 8.15 a 
14.30h. L’Espai Jove romandrà 
tancat al públic del 19 de juliol al 2 
de setembre; Can Lleonart tanca del 
22 de juliol al 2 de setembre; 
al Pavelló Municipal d’Esports del 
5 d’agost al 2 de setembre i Can 
Manyé de l’1 al 31 d’agost. La 
Biblioteca no obre els dissabtes al 
matí de l’1 de juliol al 7 de setembre. 

La Policia Local renova l’uniforme
La Policia Local ha canviat aquest 
estiu la seva indumentària. El nou 
uniforme substitueix al que utilitza-
ven des de l’estiu de 2008 i, a dife-
rència de l’anterior, predomina un 
únic color: el blau fosc. El canvi 
s’emmarca dins del procés de reor-
ganització de la Policia Local i se-
gueix la tendència a la unificació de 
la uniformitat entre les policies lo-
cals. A més, els nous uniformes són 
més còmodes i es diferencien més 
d’altres col·lectius de serveis.

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



8 EL FULLEL FULLEL FULL

Subvenció per a cursos de natació 
Tots els nens i nenes nascuts l’any 
2007 que estiguin empadronats a 
Alella poden optar a realitzar un 
curs de natació subvencionat per 
l’Ajuntament al Complex Esportiu 
Municipal. Els cursos es faran 
d’octubre a maig i es podrà escollir 
entre tres torns: dimarts a les 
17.30h, dijous a les 17.30h o 
dissabte a les 9h. Les inscripcions 
es fan a partir del 3 de setembre al 
Complex Esportiu Municipal 
(93 555 18 95).

Comencen les estades solidàries
Les dues persones becades per 
l’Ajuntament d’Alella per fer una 
estada solidària, Marta Rafa i Marc 
Viladecans, van començar el 3 de ju-
liol el viatge a Colòmbia amb l’ONG 
Associació Catalana per la Pau. 
Durant un mes conviuran i acompa-
nyaran persones voluntàries de l’enti-
tat International Action for Peace i 
podran conèixer la realitat del país, el 
treball de les entitats i la defensa dels 
drets de les comunitats camperoles. 

Editada la segona guia d’activitats extraescolars 

Fi de curs de la segona promoció 
del PQPI del Baix Maresme 

···································································································
La guia inclou l’oferta pública i privada adreçada a infants de 3 a 16 anys. 

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

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

La trentena d’alumnes de la segona 
promoció dels dos perfils professionals 
del Programa de qualificació professio-
nal inicial (PQPI) del Baix Maresme 
van acomiadar el curs el 25 de juny 
amb l’acte de lliurament de diplomes. 
L'acte es va celebrar a les antigues 
Escoles Fabra i va comptar amb l'assis-

tència de representants municipals 
d’Alella, Montgat i Tiana, els tres muni-
cipis organitzadors, de la Diputació, 
del Departament d’Ensenyament i d’al-
gunes de les empreses col·laboradores. 

Del 2 al 12 de setembre es faran les 
matriculacions per al proper curs. Més 
informació al telèfon 93 469 16 85. 

L’Ajuntament ha tornat a editar una guia 
que recull tota l’oferta d’activitats extra-
escolars, pública i privada, adreçada als 
infants i joves d’entre 3 i 16 anys que 
s’ofereix al municipi. 

La iniciativa es va posar en marxa 
l’estiu passat amb l’edició d’una 
primera guia amb l’objectiu de facilitar 
a les famílies la informació, de forma 
pràctica i resumida, de tot el ventall 
d’opcions formatives, esportives, musi-
cals, artístiques, lúdiques o culturals 
que s’ofereixen al municipi fora de 
l’horari escolar.

La iniciativa va partir de la Comis-
sió d’activitats extraescolars del Con-
sell Escolar Municipal, i per a la seva 
confecció ha comptat amb la partici-
pació de diferents regidories, de les 
AMPA de les escoles i de tot un seguit 

d’entitats, centres i empreses que ofe-
reixen activitats extraescolars, i que 
han col·laborat econòmicament en el 
finançament de l’edició i el repartiment 
de la guia. 

Se n’han editat 4.000 exemplars 
que es distribuiran a totes les llars, als 

centres que imparteixen les activitats i 
als equipaments municipals. El docu-
ment també es podrà consultar per 
Internet des de l’enllaç www.alella.cat/
guiaextraescolars.

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

La guia es reparteix aquest mes de juliol 
a totes les llars del municipi i es pot 
consultar també per Internet des de 
www.alella.cat/guiaextraescolars 
···················································

El lliurament de diplomes es va fer el 25 de juny a les antigues Escoles Fabra, on s’imparteixen les classes. 
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·····················································································································

Més subvencions per als centres educatius 

Descomptes a la ruta “Alella, 
1.000 anys d’història”
Participar en la visita guiada de la 
ruta “Alella, 1.000 anys d’història” 
que organitza cada mes la Regidoria 
de Turisme serà més assequible per 
a persones jubilades majors de 65 
anys, aturats i grups de 10 o més 
persones. La Junta de Govern ha 
aprovat una rebaixa del 50% del 
cost de la visita, que és de 4€, per 
a aquests col·lectius, de manera 
que només hauran de pagar-ne 2€. 
Els pensionistes i jubilats empadro-
nats a Alella també gaudiran d’un 
descompte en el preu públic de les 
sortides al TNC.

Busquem les parelles d’or
Si feu 50 anys de casats el proper 
any 2014 i voleu rebre un reconei-
xement de l’Ajuntament en el proper 
dinar d’Homenatge a la Vellesa, 
us podeu apuntar abans del 31 
d’octubre al Casal de la Gent Gran 
Can Gaza. Només cal que porteu 
el certificat d’empadronament i el 
llibre de família.

Èxit de la passarel·la de moda

L’Ajuntament ha incrementat enguany 
les aportacions econòmiques que des-
tina a les escoles públiques i a l’institut 
a través de les subvencions establertes 
en els convenis de col·laboració. El 
conjunt d’aquests convenis, signats 
aquest mes de juny amb l’Escola Fabra, 
l’Escola la Serreta, l’Institut d’Alella i 
les AMPA dels tres centres educatius, 
estableixen aportacions de 49.500€ 
—4.500 més que a l’exercici ante-
rior— dels quals 33.000€ són pels 
centres i 16.500€ per a les AMPA. 

Els convenis de col·laboració con-
creten un seguit de compromisos de la 
comunitat escolar per millorar la quali-
tat educativa i estableixen la seva par-
ticipació en les activitats que s’organit-
zen al municipi. 

Les subvencions es destinaran, 
bàsicament, a finançar la compra de 
material informàtic, audiovisual i de labo-
ratori; a l’adquisició de llibres i mobiliari; 
al desenvolupament de projectes i a 

La Plaça de l’Ajuntament es va omplir 
de públic el 2 de juny a la primera 
passarel·la de moda organitzada amb 
l’objectiu de promocionar l’activitat co-
mercial, donar a conèixer els productes 
que ofereixen els comerços de roba, 
merceries, complements, perruqueries, 
estètica, decoració i jardineria del poble 
i animar el veïns i veïnes a fer les seves 
compres als establiments d’Alella. 

La plaça es va convertir per unes ho-
res en una gran festa de la moda en la 
qual, a més de les desfilades de models 
de totes les edats, també va estar anima-
da amb música, ball i sorteigs de pro-
ductes obsequiats per molts comerços 
del poble. 

Aquest esdeveniment de moda 
primavera-estiu va ser organitzat per la 
Regidoria d’Emprenedoria i Ocupació i 
setze comerços d’Alella. 

···································································································
La iniciativa pretén activar l’activitat comercial al municipi. 

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

Fotos: Ferran Vergés (fotografodehadas@gmail.com).

Millores al pati de la Serreta 
L’Ajuntament destinarà 9.000 euros addici-
onals a finançar una part de les obres de 
millora del pati de la figuera de l’Escola la 
Serreta. Els treballs contemplen la planta-
ció d’arbrat i vegetació, la instal·lació d’un 
sistema de reg automàtic, enllumenat, sor-
rals i un magatzem per guardar les joguines i 
estris. El cost de l’actuació supera els 
16.000 euros, una part dels quals seran 
finançats per l’AMPA .

l’organització d’activitats i a l’arranja-
ment i condicionament de nous espais. 

Signatura del conveni amb l’Institut Alella. 

Signatura del conveni amb l’Escola Fabra. Signatura del conveni amb l’Escola la Serreta. 



Can Manyé ens apropa aquest mes de 
juliol al cinema amateur a través d’un 
cicle dedicat a dues de les figures del 
cinema independent més reconegudes 
dins i fora de Catalunya: l’alellenc Toni 
Garriga i el terrassenc Jan Baca. Aquests 
dos cineastes constitueixen un dels tàn-
dems cinematogràfics més importants i 
prolifer del cinema amateur. Junts han 
rodat mes de seixanta pel·lícules, 
moltes d’elles guardonades a importants 
festivals de cinema. Amb aquest cicle, 
Can Manyé convida a tothom a fer-ne 
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····················································································································································································································································

Can Manyé mostra el cinema de 
Toni Garriga i Jan Baca
···································································································
Es projectaran sis films en tres sessions programades el 16, 23 i 30 de juliol. 

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

El Concert per la Llibertat des de 
la Plaça de l’Ajuntament 
L’Ajuntament va instal·lar una pan-
talla gegant a la Plaça de l’Ajunta-
ment per poder seguir en directe el 
Concert per la Llibertat del 29 de 
juny al Camp Nou, organitzat per 
Òmnium Cultural per reclamar el 
dret a decidir. Prop de 300 perso-
nes es van reunir a la plaça alellen-
ca per veure el concert. 

Fins al 15 de juliol es poden enviar 
les obres als Premis Literaris 
El 15 de juliol finalitza el termini 
d’admissió de les obres dels Premis 
Literaris d’Alella: el Maria Oleart de 
poesia, el Guida Alzina de contes i 
l’Isidre Pòlit de relats d’astronomia. 
El veredicte es farà públic a partir 
del 29 d’octubre. Més informació a 
www.alella.cat/premisliteraris. 

Trobada d’artistes a Can Manyé
Can Manyé tornarà a ser punt de 
trobada d’artistes de l’entorn el 
divendres 12 de juliol. La trobada 
és oberta a tothom i servirà per 
intercanviar experiències, compar-
tir objectius, impulsar projectes i 
iniciatives i passar una bona estona 
escoltant la música de The Walking 
Live, formació acústica de versions 
de pop-rock internacional nascuda 
sota la calidesa i el color de la veu 
de l’Eva Soto. 

L’Aplec de l’Arròs torna a fer ple
L’amenaça de pluja no va aigualir 
l’Aplec de l’Arròs que va a tornar 
a reunir sota els pins del Bosquet 
prop d’un miler de persones. Entre 
la trentena de paelles participants 
al concurs, les millor valorades pel 
jurat van ser les de la Polifònica 
Joia d’Alella, la d’Antonio i la de 
Recta Júniors. 

L’Escola de dansa d’Alella va acomia-
dar el curs el 15 de juny amb un festi-
val al teatre La Massa de Vilassar de 
Dalt que va comptar amb l’assistència 
de prop de 400 persones, la major part 
familiars i amics que no es van voler 
perdre el resultat del treball realitzat al 

Fi de curs de l’Escola de Dansa 

llarg del curs. L’escola, que dirigeix el 
coreògraf David Campos, s’ha consoli-
dat en els darrers anys: ja compta 
amb una vuitantena d’alumnes i el 
proper curs incorpora un curs avançat 
dirigit al grup de joves que tenen un 
nivell superior. 

La cartellera 

16 de juliol (21 h)
“Maternasis” (1968). Medalla de Plata al 
Festival Única a Salerno (Itàlia).
“Cómo escribir cartas de amor” (1997). 
Medalla d’Or Festival Única a Varsòvia (Polònia).
23 de juliol (21 h)
“Habitat” (1971). Medalla d’or Única a 
Montreux (Suïssa).
“Les germanes” (2003). Medalla d’or Única 
a Varsòvia (Polònia)
30 de juliol (21 h)
“Blanc i negre” (1974). Diploma Festival 
Única a Colònia (Alemanya).
“Nocturn” (2011). Medalla d’or Festival Única 
a Luxemburg (Luxemburg).

un tast i conèixer la seva obra amb la 
projecció de sis pel·lícules repartides en 
tres sessions programades per als 
dimarts 16, 23 i 30 de juliol a les 21 h.

El Festival es va celebrar el 15 de juny al teatre La Massa de Vilassar de Dalt. Foto: Marc Ubach 
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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 No tots som iguals 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Bon estiu! 

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

Habitualment fem servir aquest espai per explicar pro-
jectes que estem tirant endavant o per exposar el po-
sicionament del nostre grup sobre temes locals o na-
cionals. Excepcionalment l’utilitzem per contestar els 
escrits dels altres grups municipals. Per això aquesta 
vegada, i davant del contingut de les afirmacions que 
es feien en l’escrit del Partit Popular d’El Full del mes 
passat titulat “La cuenta general del Ayuntamiento 
no lo cuenta todo” on s’insinua, quan no s’acusa, 
el govern municipal de “incumplimientos legales”, 
“ilegalidad de pagos a algunos empleados municipa-
les” i “servicios adjudicados a dedo”, entenem que no 
podem deixar-ho estar sense explicar la veritat.

El compte general de l’Ajuntament és precisa-
ment un exercici de màxima transparència. L’alcalde 
i el govern municipal en coneixen el contingut en el 
mateix moment que els portaveus dels grups de l’opo-
sició. Aquest document és elaborat per la intervenció 
municipal, en el nostre cas una funcionària pública, 
que és la responsable de fiscalitzar tots els actes que 
donin lloc al reconeixement i la liquidació  de drets 
i obligacions o despeses de contingut econò mic, els 
ingressos i pagaments que en derivin, i la recaptació , 
inversió  i aplicació , en general, dels cabals pú blics ad-

Bon estiu! 

ministrats, amb la finalitat que la gestió  s’ajusti a les 
disposicions aplicables en cada cas.

Aquest compte general reflecteix la bona gestió 
econòmica de l’Ajuntament i conclou: “Analitzats els 
estats pressupostaris i econòmics patrimonials es 
posa de manifest que l’Ajuntament d’Alella presenta 
una situació econòmica financera saludable”. 

Allò que el grup del Partit Popular tracta d’il-
legalitats són, segons estableix la llei d’hisendes lo-
cals, objeccions que generen una discrepància que 
resol l’alcalde. Tots els pagaments que s’han fet als 
treballadors municipals han estat correctes i corres-
ponen a feina efectiva i justificadament realitzada. 

I per últim, sempre hem adjudicat les obres i ser-
veis a la millor oferta possible, dins del marc que la 
llei de contractes del sector públic estableix. Durant 
tots aquests anys l’honestedat i la transparència sem-
pre han estat presents en tot allò que hem fet. Ens 
produeix com a mínim repulsa que des del partit de 
Luís Barcenas i els seus sobres, de l’expresident ba-
lear Jaume Matas, de l’expresident valencià Francisco 
Camps i d’Alvaro Pérez “El Bigotes” cervell del cas 
Gürtel —només per citar-ne alguns—, s’atreveixin a 
posar en dubte la nostra honorabilitat i bon fer.

Tel: 667 182 522
xatartac@alella.cat
izquierdoab@alella.cat
llorcabv@alella.cat
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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 Paguem més per menys, també a Alella 

PARTIT POPULAR Apoyo a los ayuntamientos 

El Consejo de Ministros del pasado 28 de junio de 
2013 aprobó una serie de medidas de carácter muni-
cipalista y en beneficio de los ciudadanos.
A.-Plan para erradicar la morosidad en las adminis-
traciones públicas y apoyo financiero a las entidades 
locales: A través del Plan de erradicación de la mo-
rosidad se abonarán las facturas vencidas, líquidas y 
exigibles anteriores a 31 de mayo de 2013, y contabi-
lizadas. Por lo tanto, no generará nuevo déficit.
B.- Apoyo financiero a las entidades locales con pro-
blemas financieros y sujetas a condicionalidad fiscal: 
Las medidas extraordinarias se resumen en tres grupos:
1.Medidas de apoyo en el marco de la participación en 
tributos del Estado:.Concesión de anticipos de la partici-
pación en tributos del Estado por período superior al ejer-
cicio a reintegrar en un máximo de 3 años. Se anticiparía 
el importe total de las entregas a cuenta de 2014.Am-
pliación del plazo de los reintegros de las liquidaciones 
definitivas de la participación en tributos del Estado de 
los años 2008 y 2009. Reducción del porcentaje de la 
retención para compensar deudas con acreedores públi-
cos hasta el límite del 25 por 100 de dicha participación 
por un período máximo de tres años.Suspender excep-
cionalmente la retención por un período que no podrá 
superar el ejercicio en que se acuerde la suspensión.

2.Medidas de apoyo en relación con las deudas con 
acreedores públicos. Concesión de fraccionamientos 
por parte de la Agencia Tributaria y de la Tesorería 
General de la Seguridad Social para la cancelación 
de las deudas, por un plazo de diez años.
3.Medidas de apoyo en relación con la formaliza-
ción de operaciones de endeudamiento: Conversión 
o consolidación en operaciones a largo plazo de la 
deuda viva por deuda a corto plazo que hubieren 
concertado. Operación única, instrumentada a través 
de préstamos o créditos bancarios. Consolidación de 
las deudas concertadas dentro de los límites legales, 
no las que pudieran existir al margen de esos lími-
tes legales.Operaciones de crédito puente destinadas 
a dar cobertura a la falta de pago correspondiente a 
subvenciones concedidas por la Unión Europea o por 
las Comunidades Autónomas, durante el tiempo que 
transcurra desde la concesión hasta el cobro, sin que 
computen en el volumen de endeudamiento total. 
Financiación a largo plazo del remanente de tesore-
ría para gastos generales negativo del año 2012, así 
como las obligaciones reconocidas contablemente, 
pero no aplicadas al presupuesto a 31 de marzo de 
2013, mediante la concertación de una operación de 
crédito a largo plazo, sin sujeción a los límites legales.

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

Fins el 20 de juliol els comptes estan disponibles per 
a que tothom qui vulgui els consulti abans del Ple. 
Qui ho faci veurà que no hi ha ni el cost ni el rendi-
ment dels serveis que presta l’Ajuntament i que son 
uns documents amb els que no podem exercir un 
control ni de la gestió ni de l’eficàcia del nostre ajun-
tament. Hi hem de dedicar molt de temps perquè 
son recursos públics sobre els que podem actuar.

 Per això sobta que el govern no comparteixi no 
ja les nostres preocupacions, sinó els informes de 
la Intervenció que diuen que la facturació de l’enllu-
menat públic, la gestió de nòmines, l’assessorament 
jurídic, el manteniment de sistemes informàtics i la 
neteja d’edificis municipals estan fora de contracte 
o mitjançant contractes menors fraccionats. O que 
passi per alt fins a 8 informes negatius sobre retri-
bucions al personal que, des del nostre punt de vis-
ta reflecteixen que les pagues extraordinàries tenen 
un pes excessiu sobre la massa salarial d’alguns 
col·lectius i que cal posar fre a aquelles activitats 
generadores d’hores extres que són prescindibles. 
Sobta també que al Perfil del Contractant, de la 
cinquantena de proveïdors que facturen anyalment 
més de 18.000€, només en trobem 19.

 Si ens comparem amb els municipis similars a 

Alella que analitza la Diputació a l’informe SIEM, 
entre 2007 i 2011 el promig de despesa a Alella és 
de 993€ per persona/any (1.039€ als altres muni-
cipis) i la inversió 247€ (355€ als municipis simi-
lars). Per contra, en impostos municipals hem pa-
gat una mitjana de 618€/persona/any, mentre que 
els nostres veïns en pagaven 529€. Paguem més 
per menys. Podem comprar millor, fins i tot els uni-
formes nous de la policia, podem gestionar millor 
i sobre tot podem posar les bases per a fer un bon 
seguiment i rendiment de comptes a la ciutadania; 
amb una informació comprensible, transparent i de 
qualitat que animi a la participació i al compromís 
cívic. Aquesta és l’aposta de Gent d’Alella.

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

manscg@alella.cat

Des del nostre ajuntament i per un acord aprovat 
per unanimitat en el Ple del mes de juliol de 2012, 
l’últim dijous de cada mes a les 19:15h fem un mi-
nut de silenci com a mostra de rebuig i condemna a 
les dones víctimes de violència masclista. Aquesta 
xacra social, de la qual centenars de dones en patei-
xen les seves conseqüències. Sabem del patiment 
de moltes dones que viuen el seu dia a dia amb un 
maltractador. Però i els homes? Tot i que no en sen-
tim parlar, també n’hi ha que són maltractats per 
les seves parelles, encara que en siguin l’excepció.

Quan parlem de violència de gènere, parlem de 
la violència exercida d’un sexe a un altre, sigui emo-
cional o física. Però en el cas del maltractament als 
homes o als infants l’englobem dins l’àmbit de la 
violència domèstica. És evident que aquest és un 
tema tabú i que hi ha un buit molt gran a l’hora 
de donar solucions als maltractaments patits per un 
home per part de la seva parella. El desconeixement 
d’aquesta realitat per part de la societat recau sobre-
tot en el que l’home agredit molt sovint no expressa 
el que li està passant ja que se sent culpable i en 
certa manera sent que perd el seu rol d’home, queda 
aïllat i no troba els recursos per ser ajudat, degut a la 
manca de solucions per part de l’administració i per 

les poques associacions existents on poder recórrer.
Les estadístiques són clares, les dones són, en un 

alt percentatge, les víctimes d’aquest tipus de maltrac-
tament, i són molts els esforços que es fan per aju-
dar-les en aquestes situacions perquè definitivament 
no es tornin a repetir. Però cal recordar que també 
succeeix en el homes, encara que en siguin una mino-
ria. Seria convenient que la llei de violència de gènere 
contemplés almenys la possibilitat de l’home com a 
víctima i que també tingui un protocol d’ajut i defensa.

Quan parlem d’igualtat de gènere ho hauríem de 
fer en el sentit més ampli de la paraula, en drets i en 
obligacions, en equitat completa en tots els àmbits 
de la societat: això només ho aconseguirem a tra-
vés d’una educació que posi en valor a les persones 
com iguals i no les discrimini per raons de gènere.

. 

Glòria Mans, 
Portaveu del grup municipal de PSC 

PLE ORDINARI DEL 26 D’ABRIL 2013. Podeu consultar l’acta del Ple al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Acords del Ple

Aprovació d’expedient de modificació de crèdit. 
El Ple va aprovar un expedient de modificació de crèdit per 
un import de 55.600€ per poder atendre despeses per a 
les quals la consignació en el pressupost ordinari actual és 
insuficient. D’aquest, 47.600€ són d’una transferència de 
crèdit que passa de la partida de despeses imprevistes que 
es destinaran al foment de participació joventut, al consor-
ci de Parc Serralada Litoral, a la promoció del reciclatge, a 
ajuts a menors, a programes i activitats, al suport social, a 
vestuari i a la gestió i la promoció turística. 
Aprovat per unanimitat.

Aprovació del text refós del Pla Especial Urbanístic de la 
finca de Can Damià. 
El Ple va aprovar el text refós del Pla Especial Urbanístic 
de la finca Can Damià i trametre el mateix a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva apro-
vació definitiva. L’aprovació es va acordar vist l’informe 
tècnic favorable i un cop incorporades les prescripcions 
assenyalades per la Comissió Territorial d’Urbanisme en 
el text refós. 
Aprovat per unanimitat.

Aprovació del conveni per determinar l’import extraor-
dinari de la quota ordinària de participació dels ajunta-
ments integrants del Consorci del Parc de la Serralada 
Litoral per a l’exercici 2013. 
El Ple va acordar aprovar un conveni d’establiment extra-
ordinari de la quota ordinària que estableix, a priori només 
per a l’exercici 2013, una quota diferent de l’ordinària. 
Aquest fet respon al fet que hi ha bastants Ajuntaments 
dels 14 consorciats que estan passant una situació eco-
nòmica i pressupostària i per aquest motiu s’ha demanat 
un esforç per part de la Diputació per cobrir la part de 
quota dels ajuntaments, petició que ha estat acceptada. 
Amb l’establiment d’aquesta quota extraordinària es re-
torna als percentatges de l’any 2003 de participació dels 
ajuntaments.
Aprovat per unanimitat.
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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 16 al 21 de juliol
Del 13 al 18 d’agost (tancat el 15 d’agost)
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 al Punt d’Informació Juvenil a l’Espai Jove de les antigues Escoles Fabra.

TARGETA T-10, ALELLA EXPRÉS I ALELLA CIRCUMVAL·LACIÓ

Divendres 12 de juliol 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: 2 de setembre. La data de recollida del carnet 
és el 6 de setembre. Cal apuntar-s’hi prèviament (tel. 93 555 24 12)

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: MARÇ I ABRIL

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
1 d’agost BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 838
3 i 4 d’agost MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
10 i 11 d’agost BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 838
15 d’agost GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 082
17 i 18 d’agost GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 082
24 i 25 d’agost MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
31 d’agost BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 838

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 

Properes trobades del Club dels Vins: 12 de juliol (20h), 5 d’octubre, 26 d’octubre, 16 de novembre i 14 de desembre. 
Properes visites guiades a la ruta “Alella, 1.000 anys d’història”: 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” 

CALENDARI DEL CONTRIBUENT MAIG- JULIOL 2013
Mercat Municipal (3r trimestre)                                                    18.07.2013 a 18.09.2013
Taxa ocupació via pública (3r trimestre)                                        18.07.2013 a 18.09.2013
IBI urbana (3a fracció domiciliat)                   02.09.2013
IBI rústica                                                         05.09.2013 a 05.11.2013
Impost Activitats Econòmiques              05.09.2013 a 05.11.2013
Mercat Municipal (4t  trimestre)                                                    04.10.2013 a 04.12.2013
Taxa ocupació via pública (4t trimestre)                                 04.10.2013 a 04.12.2013

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 
www.alella.cat
Fins al 6 de setembre de 8.15 a 14.30 h. Dijous tarda, tancat. 

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 de 10 a 
13.30 h. Fins al 7 de setembre tancat dissabte al matí. 

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. Tancat de l’1 al 31 d’agost.

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

CENTRE CULTURAL CAN LLEONART
93 540 40 24 
www.canlleonart.com
Del 25 de juny al 21 de juliol, de 9 a 14h. Tancat del 22 de 
juliol al 2 setembre.

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. Tancat del 19 de juliol al 
2 de setembre.

ESPAI ACTIU-ESCOLA D’ADULTS (Antigues Escoles Fabra)
93 555 39 12
De dilluns a dijous de 18 a 20 h. Tancat de l’1 de juliol al 
2 de setembre. 

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 

PAVELLO MUNICIPAL D’ESPORTS ABELARDO VERA 
93 540 19 93
Del 25 de juny al 31 de juliol de dilluns a divendres de 8.30 a 
14.30h. Tancat del 5 d’agost al 30 de setembre.

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 13 h

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
93 790 55 60

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

Divendres 12 de juliol / 21h Can Manyé*
Trobada d’artistes. Actuació de The walking live. 
Gratuït

Divendres 12 de juliol / 9.15h Celler Marfil*
5a taula rodona. “Idees fresques i cafè calent: 
creant sinergies”
Organitza: Alella Negocis

Dijous 18 de juliol / 22.30h Antigues Escoles Fabra* 
Nits Alternatives. Nit d’humor. Sóc català, a càrrec 
d’Àngel Miralles. Gratuït (www.alellajove.cat)

Dissabte 3 d’agost / 19.30h Casal d’Alella
Inauguració d’una placa commemativa en record dels 
presidents, socis i juntes directives. Obert a tothom.
Organitza: Casal d’Alella (www.casalalella.cat) 

Diumenge 4 d’agost / 19h Plaça de l’Ajuntament
Sardanes amb la Principal de Llobregat
Organitza: Agrupació Sardanista Alella 

FESTIVAL D’ESTIU ALELLA 2013
Dissabte 13 de juliol / 22h Jardins de Cal Marquès* 
Somorrostro Dansa Flamenca, una companyia 
formada per dos ballarins i set músics creada per 
Taller de Músics, ens ofereix l’espectacle 
Como peces en el agua, inclòs dins del programa 
de l’Any Carmen Amaya. 15€ (www.festivalalella.org)

Diumenge 14 de juliol / 19h Parc Gaudí* 
La coral Polifònica Joia d’Alella oferirà un repertori 
de música moderna en el qual farà un repàs 
d’algunes de les cançons més conegudes. 
Gratuït (www.festivalalella.org)

Del 14 al 20 de juliol / Can Lleonart i Escola Ressò* 
Assajos Músics en Residència. Del 14 al 20 de 
juliol, es faran assajos oberts al públic a 
Can Lleonart i l’Escola Ressò. 
Gratuït (www.festivalalella.org / www.musicsenresidencia.com)

Dimecres 17 de juliol / 19 Can Lleonart* 
Concert “Carta Blanca”, en el qual podrem escoltar 
partitures triades pels Músics en Residència que no 
tenen cabuda en els dos concerts del 18 i 20 de 
juliol. Venda d’entrades a l’Oficina de Turisme. 
5€ (www.festivalalella.org / www.musicsenresidencia.com)

Dijous 18 de juliol / 21h Església de Sant Feliu* 
Primer concert del programa de Músics en Residència. 
Summer Music per quintet de vent, de Samuel Barber; 
Quintet de corda KV 516 en sol menor, de Wolfgang 
Amadeus Mozart; i Octet D 803-op. post.166 en fa 
major, de Franz Schubert. 
10€ (www.festivalalella.org / www.musicsenresidencia.com)

Diumenge 19 de juliol / 22h Parc de Can Sors* 
Joan Dausà i els Tipus d’Interès presenten 
a Alella Jo Mai Mai. 
Gratuït (www.festivalalella.org)

Dissabte 20 de juliol / 22h Jardins Quatre Torres* 
Segon concert de Músics en Residència. 
Quintet per a vent i piano, KV 452 en mi bemoll major, 
de Wolfgang Amadeus Mozart; Quartet amb piano, op.47 
en mi bemoll major, de Robert Schumann; Fantasia op.2. 
Quartet en un moviment per a oboè, violí, viola i violoncel, 
de Benjamin Britten; Kammersymphonie op.9 per flauta, 
clarinet, violí, violoncel i piano, d’Arnold Schoenberg. 
15€ (www.festivalalella.org / www.musicsenresidencia.com)

Dimecres 11 de juliol / 22.30h Antigues Escoles Fabra* 
Nit de cinema. Django desencadenado, de Quentin 
Tarantino. Gratuït (www.alellajove.cat)

Dimarts 16 de juliol / 21h Can Manyé* 
Cicle de cinema dedicat a Toni Garriga i Jan Baca
Projecció de Maternasis i Cómo escribir cartas de 
amor? Gratuït. 

Dimarts 23 de juliol / 21h Can Manyé* 
Cicle de cinema dedicat a Toni Garriga i Jan Baca
Projecció de Habitat i Les Germanes Gratuït. 

Dimarts 30 de juliol / 21h Can Manyé* 
Cicle de cinema dedicat a Toni Garriga i Jan Baca
Projecció de Blanc i negre i Nocturn Gratuït. 

Dimecres 31 de juliol / 22.30h Hort de la Rectòria*
Cinema a la fresca. Projecció Hotel Transsilvània, de 
Genndy Tastakovsky. Cinema per a tots els públics. 
Gratuït. 

Sortides 

Espectacles Cinema 

segueix-nos a www.alella.cat/festamajor, #FMalella i #Emotifestalella

Dissabte 13 de juliol / 19.30h Casal d’Alella
Dòmino a la fresca. Inscripcions al Casal d’Alella.
Organitza: Casal d’Alella (93 5554354 / www.casalalella.cat) 

Divendres 26 de juliol / 19.30h Club de Tennis Sistres
Dissabte 27 de juliol / 8.30h Club de Tennis Sistres
Tornejos de pàdel i de tennis.
Organitza: Club Sistres (tel. 654 334 414 / entrenadores@divertenis.com)

Dissabte 27 de juliol / 21h Pavelló Municipal* 
Caminada popular nocturna. Inscripcions fins al 25 
de juliol a www.alella.cat/caminadapopular. 

Dimecres 31 de juliol / 18 a 20h Pavelló Municipal* 
Dijous 1 d’agost / de 18 a 20h Pavelló Municipal*
3X3 infantil de Futbol Sala. Inscripcions fins al 
26 de juliol. 

Diumenge 4 d’agost / 10.30h La Porxada 
Partides d’escacs de Festa Major
Organitza: Club d’Escacs Laetània (tel. 671 216 774)

Diumenge 4 d’agost / 11.30h Plaça de l’Ajuntament
III Campionat de tibada de llibant. Inscripcions al 
(tel. 647 646 142 / trabucairesdelvialella@gmail.com)
Organitza: Trabucaires del Vi d’Alella 

Altres activitats

Joc i esport

11 de juliol / 3 de setembre / 19h Can Manyé* 
Sortida fotogràfica per les vinyes d’Alella per 
preparar l’exposició on line Verema 2.0. 
Gratuït. 

Dissabte 27 de juliol / 21h Oficina de Turisme* 
Visita guiada a la rua “Alella, 1.000 anys 
d’història”. Inscripcions Oficina de Turisme. 
4€



RECOMANACIONS DE SEGURETAT 
PER PREVENIR ELS ROBATORIS A DOMICILIS 

Consells generals

Protegiu les obertures de més fàcil accés: fi nestres de cuina i bany, portes de 
tanca corredissa, etc.

Connecteu sempre l’alarma quan marxeu de casa o aneu a dormir. 

Deixeu un llum encès a la nit a l’exterior del domicili, podeu disposar de llums 
que s’activen amb temporitzador.

No deixeu les claus de casa en els vehicles aparcats.

Si observeu moviments estranys de persones que us facin sospitar, truqueu la 
policia.

Dins de casa

Si creieu que un estrany hi ha entrat o hi vol entrar, obriu les llums i crideu.

Eviteu SEMPRE la confrontació amb qualsevol intrús i faciliteu-ne la fugida.

Mireu a l’exterior per si veieu algú o un cotxe desconegut i truqueu la policia.

En sortir de casa

Comproveu que tots els accessos estiguin tancats.

Tanqueu la porta amb clau.

Connecteu l’alarma. 

Si torneu al domicili i observeu que algú hi ha entrat, no entreu i truqueu la 
policia.

TELÈFONS D’INTERÈS

Policia Local d’Alella
092 emergències
93 555 24 12

Mossos d’Esquadra
088

Emergències
112

DENÚNCIES

Podeu denunciar els fets 
a la Policia Local 
o al Cos de Mossos 
d’Esquadra i també 
a l’adreça d’Internet
www.gencat.net/mossos

més informació www.alella.cat


