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La Setmana del Vi DO Alella se celebra 
del 20 de setembre al 6 d’octubre.

En marxa una desena d’obres de millora als 
equipaments i espais públics. 

L’Ajuntament posa en marxa un nou
 portal per a les entitats. 

Alella celebra del 6 al 8 de setembre la 39a edició de la Festa de 
la Verema amb els ulls posats en la celebració de l’any vinent.  

Molt més que vi
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MoMEnt tRAnScEndEnt 

Aquest setembre arrenquem un curs polític que serà trans-

cendental tant a nivell local com nacional. Ara fa un any en 

aquest mateix espai parlàvem de l’amenaça del govern de 

l’Estat espanyol de limitar l’autonomia municipal i per tant de 

retallar la capacitat de fer dels ajuntaments. Aquella amena-

ça ja ha pres cos amb un projecte de llei aprovat pel Consell 

de Ministres el darrer divendres de juliol. Aquesta llei podria 

entrar en vigor a primers de l’any vinent. En paral·lel i per li-

mitar-ne els efectes, el Govern de la Generalitat va aprovar la 

seva pròpia llei per protegir els municipis catalans d’aquesta 

ingerència estatal. L’Estatut estableix que la Generalitat té 

competències exclusives sobre el món local. Tindrem un nou 

conflicte. A Alella ens hi juguem molt en aquest viatge.

A nivell nacional el repte és encara més gegantí: posar en 

mans de la ciutadania el nostre futur com a poble. La cadena 

humana que ha de creuar tot el país de nord a sud aquest 

Onze de Setembre serà el punt de partida d’un any en el qual 

l’exercici del dret a decidir marcarà el calendari polític. El 

tarannà poc democràtic d’algunes elits espanyoles però, ens 

fa pensar que continuaran negant la realitat en lloc de buscar 

una entesa per tal de consultar i fer complir la voluntat po-

pular a Catalunya. 

Caldrà doncs determinació per part de tots i cadascun de 

nosaltres i posar per endavant l’interès comú. En moments 

com aquest cal deixar de banda disputes menors i sumar 

esforços per tal d’assolir l’objectiu compartit. Estem davant 

d’un any que passarà als llibres d’història. Estarem a l’alçada 

del moment? Farem tot el possible perquè així sigui. 
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L’aparador del vi
···································································································
Alella celebra del 6 al 8 de setembre la 39a Festa de la Verema. 
···································································································

El joc de la paraula secreta
El Concurs d’aparadors estrena un nou premi 
popular que decidiran els ciutadans i les ciuta-
danes a través del seu vot. Les persones que vul-
guin votar al millor aparador, hauran de partici-
par primer al joc de la paraula secreta. Es tracta 
de formar una paraula combinant les lletres que 
es recullin als establiments participants. Es farà 
un sorteig d’obsequis entre les persones que hi 
participin. 

L’actor maresmenc Joan Pera serà l’en-
carregat de donar el tret de sortida a la 
39a edició de la Festa de la Verema a 
l’acte d’inauguració que se celebrarà el 
6 de setembre a les 19h a la Plaça de 
l’Ajuntament. En aquest acte, els he-
reus, les pubilles i les dames d’honor 
trepitjaran el raïm que els nens i les 
nenes hauran recollit el dia anterior a la 
vinya testimonial de Can Magarola. 
La tallada i la trepitjada de raïm són 
dos dels actes més tradicionals d’una 
Festa que evoluciona i tracta de rein-
ventar-se any rere any per donar res-
posta a les demandes d’un públic cada 
vegada més nombrós i també més exi-
gent. Enguany es modifica el sistema 
d’expenedoria de tiquets i es facilita la 
possibilitat de pagar-los mitjançant tar-

L’actor maresmenc Joan Pera serà el pregoner.

geta de crèdit. Els preus de la Mostra es 
mantenen com a l’edició anterior i els 
tiquets es poden adquirir a l’Oficina de 
Turisme del 28 d’agost al 5 de setem-
bre, i a l’estand de l’Ajuntament durant 
els tres dies de la Mostra. 

La Festa té d’altres ingredients im-
portants com la Fira d’artesans, la pre-
sentació de vins, les visites als cellers i 
els itineraris per les vinyes i les masies, 
o les propostes artístiques i participati-
ves de Can Manyé “Collita pròpia” i 
“Verema 2.0”. Tampoc hi falten les ac-
tivitats més festives com el correfoc, 
els balls —amb l’Orquestra Titanium i 
Swing Latino— les havaneres, la balla-
da de sardanes, la despertada amb els 
trabucaires, la botifarrada popular o la 
trobada de gegants. Enguany s’estrena 
una nova proposta: la tallada de raïm 
per a adults.

L’any vinent la Festa de la Verema fa 
40 anys i comencem a preparar aques-
ta fita amb una recollida de taps de 
suro d’ampolles DO Alella que serviran 
per a la Festa dels 40 anys. Podeu dipo-
sitar-los a la bóta que trobareu tot l’any 
al pati de Can Lleonart. La Festa estre-
na QR personalitzat per poder descarre-
gar el programa des del mòbil. Seguiu 
la Festa a www.alella.cat/festaverema i 
a través de la xarxa #Veremaalella. 

La trepitjada del raïm dels hereus i les pubilles és un dels moments més esperats de la Festa. 

Els restaurants de la Mostra
Divendres 6 de setembre
El Mas de Sant Lleí (Vilanova del Vallès)
El Pati de la Morera (El Masnou)
El nou Antigó (Teià)
Masia Can Cabús (Alella)
Palmira (Badalona)
Sant Jaume (Argentona)

Dissabte 7 de setembre
Aromakaori (Alella)
Denominació Original (El Masnou)
Els Garrofers (Alella)
L’Avi Mingo (Tiana)
La Magrana (Alella)
Sauló (Vallromanes) 

Diumenge 8 de setembre
Can Roca (Tiana)
Celler Marfil (Alella)
La Nau d’Alella (Alella)
Les Terrasses (Alella)
Orfila (El Masnou)
Sant Miquel (Vallromanes)

Els cellers 
Alella Vinícola
Bouquet d’Alella
Joaquim Batlle
Roura  

Alta Alella
Celler Can Roda
Marqués de Alella
Serralada de Marina 

SETEMBRE 2013
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·······················································································································································
Badalona, Mataró i Granollers s’afegeixen a aquest aparador del vi que se celebra del 20 de setembre al 6 d’octubre. 

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

La Setmana del Vi arriba a 21 municipis 

La Setmana del Vi de la DO Alella  
estén el seu àmbit d’influència i arriba 
ja a 21 municipis. Tres ciutats impor-
tants com ara Mataró, Granollers i Ba-
dalona s’han sumat a la quarta edició 
d’una iniciativa enoturística que té la 
voluntat de donar a conèixer els vins de 
la Denominació d’Origen i el patrimoni 
cultural i gastronòmic del territori.

Tot i que manté el nom amb la qual 
va néixer, l’extensió en el temps no serà 
d’una setmana sinó 16 dies al llarg dels 
quals s’han programat prop d’una vui-
tantena d’activitats. L’oferta és molt va-
riada. Al programa es poden trobar tasts 
de vins i maridatges, sortides, visites a 
cellers, passejades en poni i segway, 
xerrades, concerts, lectures literàries, 

cinefòrum, concurs de fotografies, acti-
vitats infantils, exposicions, tallers, pro-
postes artístiques, entre d’altres esdeve-
niments, com ara la Festa de la Verema 
de Sant Fost de Campsentelles, la Vina-
lia Rustica del Parc Arqueològic Cella 
Vinaria-CAT o la Fira dels Rabassaires 
de 1900 de Martorelles. 

Enguany, la Setmana del Vi tindrà 
presència a 21 localitats: Alella, Argen-
tona, Badalona, Barcelona, Cabrera de 
Mar, Cabrils, el Masnou, Granollers, la 
Roca del Vallès, Martorelles, Mataró, 
Montornès del Vallès, Pineda de Mar, 
Premià de Mar, Sant Fos de Campsen-
telles, Santa Maria de Martorelles, 
Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del 
Vallès i Vilassar de Dalt. 

Can Lleonart comença el curs el 7 d’octubre 
···································································································
A partir del 18 de setembre es poden fer les inscripcions als cursos i tallers. 

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

Les novetats de la temporada 

  L’Arqueologia, un món fascinant
  Les avantguardes artístiques del 
  segle XX
  Les principals revolucions
  Evolució de la població
  Gran directors del cinema clàssic
  Descobrint l’òpera
  Aula-taller de dibuix i pintura
  T’agrada ballar?
  Taller de pintura de mobles 
  Sentir-se bé
  Avançar cap on vols
  Informàtica bàsica

  Imatges i text
  Factures (Excel)
  Gràfics (Excel)
  Power Point
  Màrqueting 2.0 (avançat)
  Facebook
  Twitter
  Instagram per a pares
  Edició de fotografies amb mòbil
  Retocar i compartir imatges en el núvol
  Taller de cuina afganesa +sopar
  Vins per a la tardor
  Vins i harmonies per als dies de festa

Can Lleonart reprèn l’activitat el 7 
d’octubre amb energies renovades. El 
programa de tardor ofereix una setan-
tena de cursos i tallers, 25 dels quals 
són nous. El 18 de setembre s’obre el 
termini d’inscripcions per als nous usu-
aris i usuàries, mentre que els antics 

alumnes poden formalitzar les inscrip-
cions els dies 16 i 17 de setembre.

Informàtica i xarxes socials 
El programa dedica un ampli ventall de 
propostes a les noves tecnologies. A 
més dels cursos d’informàtica (Excel, 

Word i Power Point), s’ofereixen tallers 
relacionats amb les xarxes socials i el 
tractament d’imatges, com ara el de 
màrqueting 2.0 o els cursos de Face-
book, Twitter, Instagram i d’edició de 
fotografies amb el mòbil. 

L’ensenyament d’idiomes continua 
tenint un pes important: hi ha cursos 
de diferents nivells de francès, anglès, 
alemany i italià. També la cuina i els 
vins hi són molt presents. La cuina  
vegetariana, l’afganesa, els plats de 
tardor, la cuina casolana i el tast de 
foie i els maridatges amb formatges 
europeus són algunes de les propostes 
de la temporada. 

Cicle de música clàssica
A la tardor torna la música clàssica a 
Can Lleonart amb la pianista Hisako 
Hiseki, l’11 d’octubre, els júnior de 
Músics en Residència, el 25 d’octubre, 
i la vetllada de Bel Canto amb la 
soprano Beatrice Jiménez i el tenor 
Beñat Egiarte, el 22 de novembre. 
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Bones vibracions al Festival d’Estiu
L’amenaça de pluja no va deslluir el 
concert final de Músics en Residència 
als Jardins de les Quatre Torres, amb el 
qual es va acomiadar el 20 de juny la 
novena edició del Festival d’Estiu 
d’Alella. Amb les entrades exhaurides 
dies abans, la qualitat artística, la 
complicitat dels músics i del públic, 
amb l’harmonia de l’espai van aconse-
guir, un cop més, fer d’aquest concert 
una vetllada memorable.

L’estrena de l’Església d’Alella com 
a escenari del Festival també va passar 
la prova amb bona nota. L’actuació dels 
Músics en Residència en aquest nou 
emplaçament va aconseguir posar el 
públic en peu amb una llarga i sentida 
ovació. L’èxit de la ubicació fa augurar 
un paper important d’aquest emplaça-
ment dins dels espais del Festival.

Però la novena edició del Festival 
va tenir d’altres moments especials, 
com ara l’espectacular coreografia fla-
menca d’Eli Ayala i Nacho Blanco, de 
Somorrostro Dansa Flamenca, sobre 
l’escenari del jardí de les estàtues de 
Cal Marquès. L’espectacle, inclòs dins 
dels actes d’homenatge de l’Any Car-

men Amaya, va fer passar una bona 
estona als afeccionats a aquest gènere, 
i també als que no ho són, que van 
poder apreciar la qualitat artística 
d’aquest conjunt creat per Taller de 
Músics. 

La Polifònica Joia va tornar a demos-
trar el poder de convocatòria que té a 
Alella fent ple al concert del parc Gaudí. 
La calor dels primer moments del con-
cert de tarda no va ser impediment per-
què el parc s’omplís de seguidors incon-
dicionals de la coral alellenca. 

Tot i no ser d’Alella, també hi va 
aconseguir la implicació total del públic 
Joan Dausà i els Tipus d’Interès a l’actu-
ació que van oferir al parc de Can Sors. 

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

La novena edició del Festival d’Estiu ha 
estrenat un format més concentrat en 
una setmana i ha posat a prova nous 
escenaris com l’Església de Sant Feliu 
···················································

SETEMBRE 2013
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Alella viu amb intensitat la Festa Major 
···································································································
La ciutadania surt al carrer per participar a les activitats programades. 
···································································································

La Festa Major va tornar a treure la 
gent al carrer per participar en la tren-
tena d’activitats programades. La Festa 
de Sant Feliu segueix viva i així ho 
demostra l’alta participació dels veïns i 
veïnes en una celebració que és un 
espai de trobada per a molts alellencs i 
alellenques. La Festa és també la 
demostració de la riquesa i la implica-
ció de les entitats del municipi, un dels 
principals actius del poble sense els 
quals no seria possible omplir un pro-
grama festiu tant extens i variat.

L’Hort de la Rectoria és un dels 
principals escenaris de la Festa Major i 
també un dels espais més concorre-
guts. Més de 800 espectadors es van 
aplegar al cinema a la fresca i més 
d’un miler van seguir el concert de 
tarda i el gran ball de gala de l’Orques-
tra Selvatana, que enguany celebra el 
seu centenari. L’escenari de l’Hort de la 
Rectoria també va acollir els concerts 
de Gatmont’s i de la Nit Jove i les 
havaneres del grup Boira. 

Un dels moments més intens de la 
Festa va ser el correfoc dels Diables del 
Vi d’Alella amb una espectacular traca 
i batukada final a la Plaça de l’Ajunta-
ment. I és que els tambors marquen el 
ritme de moltes de les activitats festi-
ves. Els Timbalers de Most van ser-hi 
molt presents: acompanyant la cerca-
vila nocturna, la sortida dels Trabucai-
res, la cercavila dels gegants, o la bai-
xada d’andròmines. 

La Colla de Gegants, Capgrossos, 
Grallers i Timbalers d’Alella va tornar a 
demostrar la seva capacitat d’adapta-
ció fent ballar els gegants els diferents 
ritmes proposats pels Timbalers del 
Most i, fins i tot, es van atrevir a fer 
ballar al gegant Feliu una particular 
coreografia de Paquito el cholocatero.  

Els Trabucaires del Vi d’Alella van 
ser també actors destacats de la Festa 
Major amb les seves galejades i també 
amb l’organització del tercer Campio-
nat de la Tibada de Llibant, en el qual 
van participar deu equips: sis mascu-
lins i quatre femenins. Els CEP’S van 

Concurs de peres farcides
1r premi Montse Xicola
2n premi Montse Bassas
3r premi Residència Els Rosers
Millor presentació Residència Els Rosers

Concurs de dibuix infantil 
“Categoria A” 1r premi Abril Bernocco
“Categoria B” 1r premi Jaume Salvador
“Categoria C” 1r premi Carlota Gomez 
 Premi especial Marc Senarega 

Campionat de tibada de llibant

1r classificat masculí Sir Can 
2n classificat masculí Rugby Alella
3r classificat masculí Arreplegats 
4t classificat masculí Chimbus del Casal
5è classificat masculí Hachas
6è classificat masculí Ninjas
1r classificat femení Angeletes
2n classificat femení Peres farcides
3r classificat femení Les Pepes
4t classificat femení Les Madrones Facundes 

3r campionat 3x3 infantil 

1r classificat pre benjamins Cepamax
2n classificat pre benjamins 787
1r classificat benjamins Os tres rapazes
2n classificat benjamins X-TREM
1r classificat alevins Super-Cracks
2n classificat alevins El Mapalé

implicar-s’hi plenament amb el sopar 
jove, la Nit Jove i la baixada d’andrò-
mines, que enguany va reunir onze 
enginys. L’Esplai Guaita’l també va 
prendre part amb la divertida “guerra 
guarra”. L’Associació de Dones Mont-
serrat Roig va organitzar el concurs de 
dibuix infantil i l’Associació Dones Soli-
dàries va preparar el berenar popular 
que va acompanyar l’elaboració del 
mural de Can Lleonart. També cal des-
tacar el suport de les germanes Car-
men i Montse Figueras en el concurs 
de peres farcides. 

A l’apartat esportiu cal destacar la 
caminada nocturna, que va aplegar 
més de 150 caminants, el 3x3 infantil 

CERCAVILA DE GEGANTS 

Els gegants van ballar al ritme dels Timbalers del Most. 

de futbol sala, amb 16 equips partici-
pants, les partides d’escacs del Club 
d’Escacs Laetania o els tornejos de ten-
nis i pàdel del Club Sistres.  



BATUKADA 

FESTA DE L’ESCUMA 

TRABUCAIRES BALL DE GALA TIBADA DE LLIBANT 

CERCAVILA DE GEGANTS BAIXADA D’ANDRòMINES 

SOPAR POPULAR

CORREFOC
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Obres de millora a la via pública 
·······················································································································································
L’Ajuntament inverteix prop d’un milió d’euros en diferents actuacions.
·······················································································································································
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Mapa d’obres general

 1  Intervenció al carrer Catalunya: 26.000 euros
 2  Intervenció al carrer Onofre Talavera: 26.000 euros
 3  Pavimentació Comafosca: 358.000 euros
 4  Intervenció al carrer Molí: 75.000 euros
 5  Urbanització del tram A del passeig de la Riera: 219.000 euros
 6  Condicionament del parc infantil del Canonge: 150.000 euros
 7  Adequació del parc del Mil·lenari: 18.000 euros
 8  Intervenció a les pistes d’atletisme: 40.000 euros
 9  Millora del pati de La Serreta: 9.000 euros
 10  Reforma edificis municipals (Can Gaza): 60.000 euros

Les deu actuacions previstes 

L’Ajuntament té previst invertir prop 
d’un milió d’euros en la realització 
d’una desena d’obres de millora dels 
espais públics. El conjunt d’actuacions 
inclouen treballs de pavimentació,  
millora de parcs públics i condiciona-
ment d’equipaments i edificis munici-
pals. Del total de les inversions, una 
part important (700.000€) prové de la 
modificació de crèdit aprovada al Ple 
de juny provinent de la partida de 3,1 
milions que la Generalitat va retornar 
l’Ajuntament per l’avançament de 
l’ampliació de l’Escola Fabra. 

Pavimentació de carrers
Dins dels treballs de millora viària s’in-
clouen la pavimentació de la Riera 
Coma Fosca, des del giratori de Can 
Sans fins al carrer Jaume Rius Fabra. A 
més de renovar l’asfalt de la calçada es 
canviarà la senyalització i es reorde-
narà l’aparcament. També està previst 
l’arranjament del paviment i les voreres 
als carrers Catalunya, entre Núria i 
Canigó, i al carrer Onofre Talavera, 
entre Coll de Vendrans i Dolors Riera. 

Millora parcs públics
Les intervencions es duran a terme al 
parc infantil del Canonge, on es farà 
una actuació integral, i el parc del Mil-
lenari, on s’instal·larà un nou mobiliari 
infantil dissenyat per la Pilarín Bayés. 
A més, es preveu reconvertir en un 
parc la nova zona verda municipal situ-
ada entre la carretera d’Alella i els car-
rers Rosaleda, Molí i Molins.

Millora d’equipaments i edificis públics
Les inversions se centraran en el condi-
cionament de les pistes d’atletisme i la 
millora d’espais a Can Gaza. 

Tram A de la Riera 
Una de les actuacions més important 
és l’adequació de la part superior (tram 
A) de la Riera Coma Clara, des del pou 
sorrenc al camp de futbol, amb la cons-
trucció d’una passarel·la que donarà 
continuïtat al passeig. 
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Canvis al portal d’entitats 

L’Ajuntament ha posat en marxa un 
nou portal d’entitats que substitueix al 
que es va obrir fa dos anys amb el su-
port de la Diputació de Barcelona, i 
que va tancar el 30 de juny per decisió 
de la mateixa administració provincial 

Trobada d’Entitats a la Plaça de l’Ajuntament

Tu fas Alella! canvia enguany d’emplaçament després de tres edicions celebrant-se al passeig de la Riera. 

La cita anual de l’associacionisme local 
canvia enguany de data i d’emplaça-
ment. La Trobada d’Entitats i del Volun-
tariat Tu fas Alella! s’ha ajornat de la 
primavera a la tardor i es farà el 22 de 
setembre. L’escenari també serà dife-
rent: la festa deixa l’emplaçament de les 
tres primeres edicions al passeig de la 
Riera, entre les Heures i Marià Estrada, 
i es trasllada a la Plaça de l’Ajuntament. 

La festa té per objectiu donar a 
conèixer tot el teixit associatiu del 
municipi i facilitar un espai de trobada 
perquè les diferents entitats puguin 
relacionar-se i compartir experiències. 
La Trobada començarà a les onze del 
matí i a més de les parades de les enti-
tats, inclourà tallers i activitats durant 
tot el matí, a més de la instal·lació de 
parades de cadascuna de les entitats. 
La festa acabarà amb un dinar popular 
a l’Hort de la Rectoria. 

que la va crear. La nova plataforma  
digital (entitats.alella.cat) depèn di-
rectament de l’Ajuntament, està vincu-
lada al web municipal i es més fàcil de 
gestionar per part de les entitats. 

El portal, que es va posar en marxa 

el passat mes de juliol, neix amb infor-
mació de 51 entitats classificades en 
diferents àmbits (social, cultural, es-
portiu, veïnal...) que estan donades 
d’alta al registre municipal d’entitats. 
El web inclou el llistat de les diferents 
entitats i informació d’interès, com ara 
la normativa de cartelleria o la de sub-
vencions. 

A més, cadascuna de les entitats 
pot gestionar el seu propi espai, des 
del qual podran donar a conèixer i ac-
tualitzar les dades de contacte, les ac-
tivitats que hi organitzen i totes aque-
lles informacions que vulguin difondre. 

L’Ajuntament va organitzar el pas-
sat 18 de juny una sessió formativa i 
informativa amb les entitats per donar 
a conèixer els canvis i el funcionament 
de la nova plataforma. 

···································································································
La festa del voluntariat i de les entitats es farà el 22 de setembre. 

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

···································································································
L’Ajuntament estrena una nova plataforma per difondre el teixit

···································································································
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L’estiu jove i actiu

Taller d’estampació de samarretes i taller de cuina freda. Sortida a Port Aventura i torneig de futbolí. 

L’EIE ja té els cursos a punt
···································································································
El 2 de setembre comencen les inscripcions a l’Escola d’Iniciació Esportiva. 

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

Activitats 

Atletisme de 7 a 12 anys
Fit-kid de 5 a 11 anys
Futbol sala de 5 a 11 anys
Gimnàstica rítmica de 5 a 11 anys
Judo de 5 a majors de 12 anys 
Multi-esports de 4 a 5 anys
Patinatge de 6 a majors de 10 anys
Pre-esport de 3 anys
Taekwondo de 5 a 14 anys

Preus 

1 dia d’activitat /setmana: 18 euros/mes 
2 dies d’activitat/setmana: 24 euros/mes
3 dies d’activitat/setmana: 28 euros/mes
4 dies d’activitat/setmana: 31 euros/mes

Descomptes: 10% per a famílies nombroses i 
monoparentals i 5% per a germans 
Inscripcions: a partir del 2 de setembre
Inici de les activitats: el 30 de setembre 

El dia 30 de setembre es reprenen les 
activitats de l’Escola d’Iniciació Espor-
tiva Municipal. Les inscripcions per al 
curs 2013-2014 comencen el 2 de 
setembre i es mantenen obertes mentre 
hi hagi disponibilitat de places. S’hi 
ofereixen nou propostes esportives a 
nens i nenes d’entre 3 i 14 anys: atle-

tisme, fit-kid, futbol sala, gimnàstica 
rítmica, judo, multi-esport, patinatge, 
pre-esport i taekwondo. Les activitats 
es realitzen al Pavelló Municipal d’Es-
ports, a l’Escola Fabra i a la Pista de 
l’Atletisme Municipal. Més informació a 
www.alella.cat/escolainiciacioesportiva 
i al Pavelló Municipal (93 540 19 93). 

···································································································
Les activitats de l’Estiu Jove es tanquen amb prop d’un centenar de participants.  

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

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

Matriculacions a l’Espai Actiu 
Del 2 al 13 de setembre s’obre el 
període de matriculacions de l’Es-
pai actiu - Escola d’adults d’Alella. 
La reunió inicial del curs està pre-
vista per a tot l’alumnat matriculat 
el dijous 26 de setembre a les 19h 
a les antigues Escoles Fabra.  
Més informació a www.alella.cat/
espaiactiu

Agraïment a empreses 
L’Ajuntament d’Alella, a través de la 
Regidoria d’Educació vol agrair a 
les empreses que, tot i la situació 
econòmica actual, han seguit col-
laborant tenint alumnes en pràcti-
ques del Projecte de Currículum 
Obert (PCO) que es realitza conjun-
tament amb l’Institut Alella i del  
Programa de Qualificació Professio-
nal Inicial (PQPI), que es realitza 
en xarxa amb ajuntaments del Baix 
Maresme. En aquest sentit s’agra-
eix la col·laboració de forma espe-
cial a: Alella Motors, Garden Are-
nas, 3 Automoció, l’Hort d’en Pau, 
Oligràfic, Tot Dolç, Caprabo, Sorli 
Discau, Casa Ametller, 7 i Tria, llar 
d’infants municipal Els Pinyons, 
Complex Esportiu Municipal-UFEC 
i l’Àrea d’Emprenedoria i Ocupació.

La Coral Jove enceta un nou curs
La Coral Jove torna a obrir les portes 
el proper mes d’octubre a tots els 
nens i nenes, a partir de 8 anys, que 
els agrada cantar i que volen gaudir 
d’aquesta activitat que es realitza 
tots els divendres de 17.15 a 
18.15h a Can Lleonart. Les inscrip-
cions es poden fer arribar a partir 
del 9 de setembre a la Regidoria 
d’Educació (educacio@alella.cat) i 
el preu és de 12€ al mes. 

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 2 de setembre al 
Complex Esportiu Municipal - UFEC.
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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 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ L’alcalde té la paraula 

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

No hi ha marxa enrere. L’estat espanyol ho veu i 
s’endurirà, encara més. Més joc brut, més ame-
naces, més escanyament financer i més buidat de 
competències. Tot s’hi val: tracta Catalunya com si 
fos la darrera “encomienda” de la “marca” Espanya. 
Les nostres institucions s’han de mantenir fer-
mes, a l’alçada de la ciutadania que majoritària-
ment ha dit que ja n’hi prou. Els Ajuntaments són 
una peça clau. Sota el lideratge institucional del 
President de Catalunya (blanc de tots els atacs), 
les coses s’estan fent amb solvència. Sense re-
trocessos; sense precipitacions. Amb pas ferm.

No hi ha marge per a errors. La batalla polí-
tica, les legítimes discrepàncies sobre models de 
gestió i de societat, excepcionalment han de cedir 
pas al projecte d’Estat propi. Si no ho entenem així, 
ens equivocarem, amb el risc que el poble ens giri 
l’esquena. L’endemà de la Independència, el nos-
tre mapa polític començarà a canviar, i a la curta 
els partits unionistes deixaran de tenir sentit i de-
sapareixeran. Tots ho sabem. Europa no es mourà 
de lloc. I tornarem al debat polític, però ja amb 
plena capacitat per gestionar els nostres recursos 
i decidir sobre el nostre futur, en un país normal.

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

Cristina Xatart, 
portaveu del grup municipal de CiU 

Per això CIU està oberta a entrar en el govern 
municipal amb ERC: per treballar institucionalment 
a favor del Sí en la consulta (o en les eleccions plebis-
citàries), i donar des de l’Ajuntament tot el suport al 
Parlament i al President de Catalunya en la seva fer-
ma conducció del procés. Ara, l’alcalde té la paraula.

11 de setembre del 2013: continuem fent història 

Amb la recuperació de la democràcia, el Govern de la 
Generalitat va instaurar la data de l’11 de setembre 
com a Diada Nacional de Catalunya. Des de llavors 
ha estat la voluntat dels successius governs de la 
Generalitat i també la voluntat i tradició de sectors de 
la ciutadania catalana nacionalista i independentista 
que en la Diada es reivindiquessin les llibertats per-
dudes del poble català. Els actes de l’11 de setembre 
s’han centrat habitualment en l’ofrena al monument a 
Rafael de Casanovas al matí com a acte institucional 
i en una manifestació de caire reivindicatiu a la tarda. 
Els pobles d’arreu de Catalunya també fan les seves 
particulars celebracions.

Però l’11 de setembre ha anat agafant més força 
i protagonisme a mesura que la gent del nostre país 
es va convencent que cal fer camí cap a la inde-
pendència per tal de tenir un estat propi en el qual 
puguem ser lliures com a poble. Tots recordem la gran 
manifestació de l’11 de setembre de l’any passat a 
Barcelona, que va aplegar més d’un milió de perso-
nes. Però aquest camí cap a la independència només 
arribarà al resultat desitjat si compta amb el suport, 
l’empenta i la força de tots i cadascun dels ciutadans 
i ciutadanes que hi creiem. I les entitats de la societat 

civil hi estan jugant un paper cabdal. Òmnium Cultu-
ral està fent una feina exemplar, però la pot fer per-
què les persones, ara, estan disposades a que passin 
coses, a caminar cap endavant. L’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) mobilitza a molta gent com a entitat 
que aglutina a una majoria important dels catalans i 
catalanes amb neguit de llibertat. L’ANC ha organit-
zat, amb la complicitat d’Òmnium i de diverses altres 
entitats, una cadena humana per l’11 de setembre de 
2013 que farà història, la Via Catalana. La societat 
civil s’organitza i avança. Gran part del poble català 
sap que hem de construir una República Catalana que 
sigui l’empara del màxim grau possible de llibertat, 
com ha expressat en Joan Manuel Tresserras.

A Alella farem com cada any l’ofrena davant de 
Can Lleonart el dimecres dia 11 al matí, però des-
prés a la tarda us animem a formar part de la cadena 
humana que travessarà Catalunya de Nord a Sud i que 
a la nostra comarca passarà quasi tocant a Alella. Si 
encara no us hi heu inscrit, potser encara hi ha trams 
d’aquesta cadena que us estan esperant. A les 17:14 
h tornarem a fer història i tornarem a mostrar al món el 
nostre anhel de llibertat. Ens veiem a la Via Catalana. 
Visca Catalunya Lliure!
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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 Reforma de la Administración Local

El Consejo de Ministros, en su reunión del viernes 
26 de julio, ha dado luz verde a la más innovadora 
reforma de la administración local que se ha llevado 
a cabo en España en los últimos años.Una refor-
ma necesaria y trascendental, dentro del modelo 
de distribución territorial establecido en la Consti-
tución y acorde con la agenda reformista impulsada 
por el Gobierno de Mariano Rajoy para adecuar las 
estructuras organizativas y de funcionamiento de 
las administraciones a los criterios de estabilidad 
y sostenibilidad de las cuentas públicas, así como 
de control del déficit. Pero además, esta reforma es 
innovadora porque por primera vez se van a conocer 
los mecanismos objetivos por los que un Ayuntami-
ento va a ser capaz de prestar servicios en condici-
ones económicamente sostenibles.

Por primera vez se van a imponer controles 
efectivos que eviten el déficit excesivo y, sobre todo, 
se van a propiciar instrumentos legales que premi-
en la buena gestión porque permitirán a los muni-
cipios saneados ejercer todas las competencias de 
que sean capaces en beneficio de sus vecinos. Y 
aquellos que dispongan de menores recursos serán 
auxiliados por las Diputaciones para la prestación 
de servicios obligatorios, con la conformidad de los 

municipios interesados, de forma que ninguna per-
sona, con independencia de su lugar de residencia, 
pueda ver mermada su capacidad de acceder a los 
servicios obligatorios en condiciones de igualdad. 

Y todo esto se ha logrado gracias a un largo y 
laborioso proceso de diálogo llevado a cabo entre el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
y la Secretaría de Estado de AAPP con los ayunta-
mientos, diputaciones, la Federación Española de 
Municipios y Provincias, las Comunidades Autóno-
mas, con los partidos políticos y escuchando a la 
Comisión Nacional de Administración Local y al 
Consejo de Estado, en el que ha existido un pro-
ceso de consulta permanente, abierto y dinámico 
que ha permitido mejorar el texto de la norma. Sin 
duda, el proyecto de Ley que se presenta finalmen-
te es el más consensuado de nuestra democracia y 
el más participativo. En consecuencia, el PSOE se 
ha quedado sin discurso de oposición porque las 
demandas de los Ayuntamientos han sido escucha-
das y las cuestiones planteadas han sido resueltas.

La andadura parlamentaria que se inicia ahora 
es la continuación de un proceso que se ha llevado 
a cabo en poco más de un año de la actual Legis-
latura.

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

Civisme i participació contra el foc 

Les urbanitzacions de muntanya són les més ex-
posades a un incendi forestal i a més tenen totes 
una única via d’entrada i sortida. És lògic que els 
seu veïns es preocupin i es mobilitzin per la segure-
tat i és lloable que facin propostes constructives a 
l’Ajuntament. És el cas de l’Associació Comafosca 
(http://comafosca.info), constituïda el novembre de 
2012 que demana mesures per evitar que arribi 
un incendi, així com una actualització del Pla d’ac-
tuació pels veïns, que ens diuen no han rebut cap 
renovació des de juliol de 2002.

Han presentat el projecte Cypfire de la UE, que 
l’Ajuntament ha desestimat per la negativa de la 
Generalitat, tot i que el projecte es basa en uns 
estudis fets per  12 centres de I+D+I de nou pa-
ïsos mediterranis. Han demanat plantar “diente 
de león” que actua com a catifa verda talla foc i 
manté les terres agafades;  s’ha dit que no perquè 
cal “posar-hi rec”. Han presentat el projecte de la 
Generalitat d’introduir cabres de pastura per netejar 
el sotabosc; no hi ha data... 

 Gent d’Alella no ha trobat més indicacions als 
veïns sobre mesures preventives i sobre com actuar 
en cas d’incendi, que la carta i el Pla d’actuació 
Municipal que el juliol de 2002 l’Alcalde Artés va 

enviar a les llars d’aquestes urbanitzacions. Han 
passat 11 anys!

Després que el mes de juliol es van produir 
accidentalment dos incendis forestals, un a l’àm-
bit de Mas Coll i un altre a Can Comulada, Gent 
d’Alella va demanar novament en el Ple explicaci-
ons concretes als regidors responsables donat que 
no s’havia actuat sobre les parcel·les brutes com 
s’havia demanat un any enrere i tampoc s’havia 
acceptat cap de les propostes presentades per l’As-
sociació. 

I, si l’únic hidrant que hi ha a Can Comulada no 
es operatiu, no és aquesta una inversió necessària?
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

manscg@alella.cat
Glòria Mans, 
Portaveu del grup municipal de PSC 

Models i crisi 

El PSC, com a formació política que bàsicament 
s’ha dedicat a intentar cohesionar socialment la 
nostra nació amb els fonaments i valors progressis-
tes de la igualtat, fraternitat, llibertat i justícia soci-
al, ara es troba en un moment de la seva història, 
on, la incomprensió per una part de la ciutadania 
envers la seva postura en el debat nacional pot ha-
ver portat a confusions.

Està clar que una part de la ciutadania de Ca-
talunya ha fet un gir significatiu i confia en el fet 
d’assolir un Estat Propi (del tot legítim) com a sor-
tida a la situació actual de crisi. Nosaltres pensem 
que aquesta no és la solució, pensem que no hem 
de fracturar sinó cohesionar, és per això que creiem 
i confiem en el model d’estat federal. En aquest 
sentit, som molt conscients que per arribar-hi seran 
necessaris molts acords i un ampli consens de tots 
els que formem part d’aquest país. Però per davant 
de tot, apostem per la cohesió social, el progrés i la 
lluita per sortir de la crisi, per tant, la incomprensió 
que molt sovint sentim els socialistes, creiem que 
és injusta de totes, totes. 

Tot i que nosaltres estem d’acord amb que se 
celebri una consulta; què passarà quan aquesta 
s’hagi celebrat i el resultat majoritari no sigui l’es-

perat? Potser aleshores haurà arribat l’hora que 
se’ns escolti, perquè continuarà havent-hi els ma-
teixos aturats o més, les mateixes necessitats i les 
mateixes desigualtats. Ens trobem en un moment 
molt delicat i amb una societat precària, envol-
tats de debats identitàris que no ens deixen veure 
la certesa de la realitat en la que viuen un munt 
de persones que no tenen ni per menjar. Davant 
d’aquestes situacions tan dramàtiques, seria bo 
que no ens oblidéssim del que som, aleshores 
potser serà el moment en el que caldrà refer la 
convivència i posar de debò fil a l’agulla i lluitar 
perquè el present i el futur de totes i tots sigui el 
més digne possible. 

 

PLE ORDINARI DEL 30 DE MAIG 2013. Podeu consultar l’acta del Ple al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Acords del Ple

Renúncia al dret de retracte per a la possible adquisició 
d’una part de la finca de la Torre del Governador.
El Ple va aprovar renunciar al dret de retracte de l’Ajunta-
ment per a l’adquisició d’una part de la Torre de Governa-
dor per un import de 4.755.300€. En concret la part sot-
mesa a aquest dret de retracte correspon als 7.000 metres 
quadrats de la finca on estan ubicats els edificis. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, PSC, CiU i PP i 
l’abstenció de Gd’A. 

Reconeixement de compatibilitat al caporal de la Policia 
Local.
El Ple va aprovar reconèixer la compatibilitat del Caporal 
del cos de la Policia Local, Ferran Guasch, per a impartir 
48 hores de classe als aspirants al cos de Mossos d’Es-
quadra i Policies Locals a l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya dins l’assignatura “Policia de Trànsit”, durant el 
curs bàsic 2012-2013.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, PSC, PP i Gd’A 
i l’abstenció de CiU. 

Cessió a precari al Consorci del Parc de la Serralada Litoral 
d’una part de les dependències de Can Magarola. 
El Ple va aprovar per unanimitat la cessió a precari de l’ús 
d’una part de les dependències de la masia de Can Maga-
rola al Consorci del Parc de les Serralada Litoral, per un 
termini de 20 anys. El Consorci es farà càrrec de les obres 
d’adequació i de les despeses de consum, manteniment i 
conservació. A més també es compromet a col·laborar 
amb l’Ajuntament en la creació i difusió d’itineraris de les 
fons d’Alella, en la custòdia i manteniment al torrent del 
Fonoll i en el manteniment del mirador dels Nou Pins. 
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 10 al 15 de setembre (tancat l’11 de setembre)
Del 8 al 13 d’octubre (tancat el 12 d’octubre)
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’Espai Jove de les antigues Escoles Fabra.

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

Consulteu la data de la propera parada de l’oficina mòbil a l’aparcament de Can Lleonart a l’enllaç 
www.alella.cat/busconsum. 

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

1 de setembre BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 838 
7 i 8 de setembre GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 082
11 de setembre MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
14 i 15 de setembre MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
21 i 22 de setembre BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 838
28 i 29 de setembre GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 082
5 i 6 d’octubre  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
12 i 13 d’octubre BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 838 
19 i 20 d’octubre GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 082
26 i 27 d’octubre  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

Servei de guàrdies de les farmàcies d’Alella: 
Bernal: dissabte de 17 a 20.30 h i diumenge de 9.30 a 13.30 h. Gómez i Martínez: dissabte de 17 a 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: 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”: 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. 

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 3 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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Tallada de raïm a la vinya testimonial i berenar infantil*
Dijous 5 de setembre a les 18.30h a la vinya de Can Magarola

Tallada de raïm per a adults
Diumenge 8 de setembre a les 10.30h a la vinya testimonial de Can 
Magarola. Preu: 8 euros

Inauguració de l’exposició Collita pròpia, una proposta de Pi Piquer 
Dijous 5 de setembre a les 20.30h a Can Manyé 

Fira d’artesans a la rambla d’Àngel Guimerà i plaça Germans Lleonart 
Divendres 6 de setembre de 18 a 23h 
Dissabte 7 i diumenge 8 de setembre de 9 a 23h 

Acte d’inauguració de la Festa de la Verema
Divendres 6 de setembre a les 19h a la Plaça de l’Ajuntament

Mostra de vins de la DO Alella, caves i especialitats gastronòmiques
Divendres 6, dissabte 7 i diumenge 8 de setembre de 20 a 23h a 
l’Hort de la Rectoria

Correfoc amb els Diables del Vi d’Alella
Divendres 6 de setembre a les 23h, sortida des de Can Patatina

Concerts a la plaça d’Antoni Pujadas
Ball amb l’Orquestra Titanium 
Divendres 6 de setembre a les 24h 
Ball amb l’Orquestra Swing Latino
Dissabte 7 de setembre a les 23.30h 

Havaneres amb el grup Port Bo
Diumenge 8 de setembre a les 22h amb el grup Port Bo

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

Itineraris* 
Les masies del vi a la DO Alella 
Dissabte 7 de setembre a les 10h. Preu: 8 euros
La ruta guiada a les vinyes de la Vall de Rials 
Diumenge 8 de setembre a les 18h. Preu: 8 euros

Banc de sang
Dissabte 7 de setembre, de 10 a 14h, a Can Lleonart

Activitats infantils. Inflables 
Dissabte 7 de setembre d’11 a 14h a la plaça d’Antoni Pujadas

Tapes i Vi
Dissabte 7 i diumenge 8 de setembre, a partir de les 10h a 11 bars.

Activitats joves (Més informació al facebook de CEP’S Alella)
Paella jove
Diumenge 8 de setembre de 14 a 18h al pati de Can Lleonart
Tast de vins
Dissabte 8 de setembre 22.30h al pati de Can Lleonart 

Sardanes amb La Principal del Llobregat. Trobada de colles veteranes
Dissabte 7 de setembre a les 18h a la Plaça d’Antoni Pujadas

Presentació de vins de la DO Alella* 
Dissabte 7 de setembre a les 18h a Can Lleonart. Preu: 11 euros

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

Botifarrada popular 
Diumenge 8 de setembre a les 9h a la Plaça de l’Ajuntament.  
Preu: 4 euros

Trobada de gegants
Plantada Diumenge 8 de setembre a les 10h, al passeig de la Riera 
(al costat de Can Gaza).
Cercavila Diumenge 8 de setembre a les 12h, sortida del passeig 
de la Riera.

Curs i concurs de Tast de vins*
9, 10 i 12 de setembre a les 20h a Can Lleonart. Preu: 45 euros

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

Agenda d’activitats

11h Plaça de Can Lleonart
Diada de l’Onze de Setembre. Ofrena floral i cantada dels Segadors.

Dimecres 11 de setembre

19h Can Manyé
Sortida fotogràfica per les vinyes per a l’exposició “Verema 2.0”. 

Dimarts 3 de setembre

9.30h Oficina de Turisme
Sortida. Observació de rapinyaires nocturns. 
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral 

Diumenge 8 de setembre

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Club de lectura. Los detectives salvages, de Roberto Bolaño.

Dijous 12 de setembre

De 10 a 14h Plaça de l’Ajuntament
Trobada d’Entitats i del Voluntariat i dinar popular a l’Hort de la Rectoria. 

Dissabte 21 de setembre 

10.30h Oficina de Turisme
Visita guiada a la ruta “Alella, 1.000 anys d’història”. Inscripcions a 
l’Oficina de Turisme www.alella.cat/turisme. Aquesta visita forma part 
de les Jornades Europees del Patrimoni 2013. 

13h Enoteca de l’Oficina de Turisme
8a Trobada del Club dels Vins. 1r aniversari de l’enoteca i homenatge 
als nostres pagesos, amb la sommelier Rosa Vila. 

Dissabte 5 d’octubre

10 a 14h Plaça de l’Ajuntament, La Porxada, rambla d’Àngel Guimerà 
1a Fira de professionals i el comerç d’Alella. 
Organitza: Alella Negocis

Diumenge 6 d’octubre

9.15h Celler Marfil
6a Taula rodona. “Idees fresques i cafè calent: creant sinergies”.
Organitza: Alella Negocis 

De 17 a 20h Plaça de l’Ajuntament
Festa de la Fundació Tutelar Santa Clara. Trabucaires, timbalers, ge-
gants, inflables, música, tallers, xocolatada, fideuada...
Organitza: Fundació Tutelar Santa Clara 

Divendres 13 de setembre 

39a FESTA 
DE LA VEREMA

Del 5 de setembre al 13 d’octubre ‘Collita pròpia’, de Pi Piquer.
Taller i visita amb l’artista: 8 i 29 de setembre a les 12h 
Lectura de poesia amb Perejaume: 3 d’octubre a les 20h
Taller d’aromes per a infants amb Rosa Vila: 5 d’octubre a les 10.30h 
Presentació del llibre “Li i altres relats”, de Nikos Kavadias amb 

Jaume Almirall i Maria Bohigas: 10 d’octubre a les 20h 

Exposició a Can Manyé

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
L’hora del conte. Herbes i Remeis, a càrrec d’Ada Cusidó. 

Dimarts 17 de setembre 

Diumenge 22 de setembre

20.30h Can Lleonart
Concert benèfic per ADANA. Beñat Egiarte (tenor) i Josep Buforn (piano).
Organitza: ADANA

Dissabte 28 de setembre 



TU FAS
ALELLA!

Trobada del 
voluntariat i 
les entitats

DIUMENGE 22 DE SETEMBRE, 
A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT

a partir de les 11h tallers i activitats i
a les 14h botifarrada popular 


