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Preparats per gaudir de la Festa!
························································································································································
La Festa Major arriba del 30 de juliol al 3 d’agost carregada de propostes per a tothom.
························································································································································

La caminada nocturna
El 26 de juliol
és la data triada
per a l’esperada
caminada popular
nocturna de Festa
Major. És gratuïta i oberta a tothom, només cal
emplenar el formulari que trobareu a www.alella.cat/caminadapopular abans del 24 de juliol.

Concurs de peres farcides

El gegant Feliu és un dels protagonistes de la Festa Major d’Alella.

Ja ha arribat l’estiu i comença a olorar-se la Festa Major, unes dates assenyalades amb un somriure en el calendari col·lectiu dels alellencs i alellenques.
Enguany els dies marcats van del 30 de
juliol al 3 d’agost, tot i que es començarà a obrir boca el 26 de juliol amb la
caminada popular nocturna i el torneig
de rugbi.
La Festa arriba carregada de tots
els ingredients necessaris perquè tothom pugui trobar el seu moment i el
seu espai. Són prop de 40 activitats
pensades per satisfer les demandes de
tots els públics i amb un objectiu
comú: afavorir el retrobament i la participació dels veïns i veïnes d’Alella. Hi
haurà de tot: música, ball, sopars populars, esports, concursos, cercaviles,
correfocs i molt més.
L’Hort de la Rectoria tornarà a convertir-se en un gran envelat des del
qual podrem gaudir d’algunes de les
activitats més populars: el cinema a la
fresca; l’actuació de Gatmon’s, la Festa
dels 80s i la Disco mòbil; el concert de
tarda i el gran ball de gala de l’Orquestra Selvatana -un clàssic de la Festa
alellenca-; i les havaneres del grup Arjau. Aquest espai també serà l’escenari
de la Nit Jove, que enguany té com a
grups convidats a The Botswanas, La

Sra.Tomasa, l’Orquestra Festuc i el DJ
Sendo.
La canalla té molt a dir i molt a fer
per Sant Feliu. El programa inclou moltes activitats infantils i familiars com
ara el concurs de dibuix infantil; la baixada d’andròmines; la guerra guarra; la
festa de l’escuma; el taller i el ball de
caretes o el cinema a fresca. Enguany,
s’estrena la colla infantil dels Diables
del Vi d’Alella amb un correfoc infantil
que tindrà lloc la darrera nit de festes.
No hi faltaran els actes tradicionals
i populars: el correfoc dels Diables del
Vi d’Alella; les cercaviles de la colla de
Gegants, Capgrossos, Grallers i Timbalers (diürna i nocturna); la sortida de la
colla de Trabucaires del Vi d’Alella; la
Tibada de Llibant; el sopar popular a la
Plaça de l’Ajuntament o el concurs de
peres farcides.
Dins de l’oferta esportiva destaca el
3x3 infantil de futbol sala, la caminada
popular nocturna, el torneig de rugby,
les partides d’escacs i la sessió de tennis i pàdel infantil.
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 #Alella. Més informació a
www.alella.cat/festamajor.

El dissabte 2 d’agost se celebra el XVI Concurs
de peres farcides, un clàssic de les festes alellenques. Si us agrada cuinar-les us animem a
presentar-vos al concurs
que es farà a partir de les 11h a la
Plaça de l’Ajuntament.

Tibada de llibant
És el quart any que
es fa i ja s’ha convertit en un dels
actes més populars
de la Festa. El campionat de tibada de
llibant es farà el diumenge 3 d’agost a les 11.30h
a la Plaça de l’Ajuntament. Inscripcions fin a l’1
d’agost a trabucairesdelvialella@gmail.com.

Cinema a la fresca
“Frozen” és la
pel·lícula escollida per votació
popular per a la
sessió de cinema
a la fresca de la
Festa Major. Serà
el dia 30 de juliol a les 22.30h a l’Hort de la Rectoria.
Hi haurà crispetes i servei de bar.
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Les cares de Festa la Verema
··································································································
Pedro Ballesteros i Carme Ruscalleda, entre els convidats de luxe dels
40 anys de la Festa.
··································································································

El Master of Wine Pedro Ballesteros.

La Festa de la Verema celebra el seu
40è aniversari amb la presència d’una
de les persones més enteses en el món
del vi i més reconegudes a nivell internacional: Pedro Ballesteros, l’únic professional de tot l’Estat espanyol amb el
títol de Master of Wine. És el títol que
atorga el prestigiós i selecte institut
Masters of Wine de Londres, a través
del qual es promou l’excel·lència, la interacció i la formació en tots els sectors
de la comunitat global del vi. Des de la
seva creació l’any 1953, només 366
persones han aconseguit aquest títol.
Actualment hi ha 313 Masters of Wine

Ferran Centelles, sommelier.

de 24 països diferents i Alella tindrà el
privilegi de comptar amb la participació d’un d’ells a la Festa de la Verema.
Pedro Ballesteros passarà l’últim
dia de la Festa, el 14 de setembre, al
nostre poble. A més de visitar tots i cadascun dels vuit cellers de la Denominació d’Origen, el “gurú” del vi oferirà
una classe magistral (masterclass) el
diumenge a la tarda al celler Alella Vinícola amb el títol “On vols anar, Alella?”, en la qual exposarà el posicionaments dels vins de la DO al mercat
internacional i guiarà un tast amb un vi
de cada celler, triat per ell mateix.
L’entrada a la conferència i a la
masterclass té un preu de 20€ i cal fer
les inscripcions del 27 d’agost al 13 de
setembre a l’Oficina de Turisme (dilluns i dimarts tancat).

Tres mastresclass més
La Verema té altres noms propis de reconegut prestigi: Ferran Centelles, Meritxel Falgueras i Rosa Vila. L’Ajuntament els ha convidat perquè ofereixen
tres masterclass que substituiran el
curs i concurs de tast de vins. El 16 de
setembre, el sommelier del Bulli, Ferran Centelles, farà una classe magistral
sobre maridatge i funcions del sommelier. El 17 de setembre, la sommelier
Meritxell Falgueras parlarà sobre les

Rosa Vila, sommelier.

La cuinera Carme Ruscalleda.

metàfores del vi; i el dia 18, la sommelier alellenca Rosa Vila, explicarà el recorregut del raïm des de la verema fins
a la copa. Les inscripcions es fan del
27 d’agost al 13 de setembre.

Ambaixadora dels vins d’Alella
La 40a Festa de la Verema tindrà com a
pregonera a una de les més importants
ambaixadores del vins de la DO Alella:
la cuinera Carme Ruscalleda. La xef de
Sant Pol de Mar és la cuinera amb més
estrelles Michelin del món. En té set en
total: tres pel restaurant de Sant Pol, dos
pel de Barcelona i dos més pel de Tokio.

Meritxel Falgueras, sommelier.
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Canvi de plans per al Casal d’Alella
·······················································································································································
El Ple aprova un nou conveni que permetrà construir un equipament cultural de titularitat municipal i el local social
del Casal en la mateixa ubicació que té ara.

·······················································································································································
L’Ajuntament i el Casal d’Alella han arribat a un acord que permetrà resoldre
definitivament les necessitats de l’entitat i dotar el municipi d’un nou equipament sociocultural públic amb un
pressupost més assumible
per a les finances municipals.
Descartada la possibilitat de tirar endavant el projecte del
nou equipament a
Can Calderó —per la
conjuntura econòmica
i l’elevat cost de les
obres— i donada la necessitat d’intervenir d’una manera urgent i decidida, l’Ajuntament i
l’entitat han trobat una solució alternativa. L’acord es concreta en un nou
conveni que ha estat aprovat per unanimitat del Ple municipal i que té el

recolzament de l’assemblea i de la junta del Casal.
Segons el conveni, el Casal cedeix a
l’Ajuntament la propietat de la finca situada al carrer Santa Madrona per
a la construcció d’un nou
equipament sociocultural
de titularitat municipal,
que comptarà, com a
mínim, amb una sala
polivalent d’ús públic
i una capacitat de
prop de 300 espectadors, i amb un local
social per al Casal.
L’Ajuntament assumirà el
cost de les instal·lacions, el
mobiliari del local social i les despeses de subministrament, i es compromet a fer totes les actuacions possibles
per tal que les obres del nou equipament estiguin finalitzades en un termini

aproximat de dos anys.
L’acord també estableix la dissolució del Consorci creat l’any 2006 per
l’Ajuntament i el Casal, així com la creació d’una comissió de seguiment encarregada de vetllar pel bon desenvolupament del projecte i la posada en
funcionament del nou equipament.

Tancament del Casal
Tant l’associació Casal d’Alella com
l’Ajuntament consideren que el local actual no reuneix les degudes condicions
pels serveis i activitats que s’hi ofereixen, per la qual cosa acorden el seu tancament, que es va fer efectiu el 30 de
juny. L’activitat del Casal es traslladarà
provisionalment, fins que estigui enllestit el nou equipament, a uns mòduls
prefabricats que s’instal·laran a l’espai
de l’hort del pati de Can Gaza, amb la
previsió d’obrir portes el 15 de juliol.

El Ple aprova el Reglament de Participació Ciutadana
El Ple del 26 de juny va aprovar per
unanimitat el Reglament de Participació Ciutadana, un instrument que estableix els mecanismes que han d’afavorir la participació democràtica activa
de la societat en l’activitat municipal.
Els objectius d’aquest reglament són:
promoure la participació de la ciutadania en els assumptes municipals; afavorir i reforçar el desenvolupament i la
millora del teixit associatiu; i promoure
el voluntariat en la participació de programes i projectes de caràcter cívic.
El reglament estableix un llistat de
drets individuals que ha de garantir
l’Ajuntament i tot allò que fa referència
a les entitats. El document defineix el
concepte d’entitat ciutadana, el funcionament del Registre Municipal d’Entitats i els drets i deures de les entitats.
L’Ajuntament es compromet a facilitar
suport econòmic per a les activitats de

les entitats i publicarà al web les subvencions ordinàries i extraordinàries
que rebin anualment.
El document detalla els diferents òrgans de participació: els Consells Sectorials Municipals; les Audiències Públiques (s’hauran de convocar al menys
dues sessions anuals); i el Consell de
Poble, un òrgan consultiu que haurà de
crear el Ple i que estarà format pels càrrecs electes, representants del consells
sectorials i de les entitats i que s’organitzarà en una comissió permanent i en
grups de treball. El reglament també
fa referència als serveis d’informació i
comunicació municipal, entre els quals
s’inclou l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC) i els diferents mitjans a través
dels quals s’informa i es fa difusió de
les activitats municipals, així com la
presència a les xarxes socials.
Abans de la seva entrada en vigor,

el document estarà a exposició pública durant 30 dies hàbils a partir de la
seva publicació en el BOP o DOGC.

Destaquem
Resposta en 30 dies
Es garanteixen, entre d’altres, el dret d’accés
a la informació i el dret de petició. En aquests
dos casos, l’Ajuntament es compromet a donar
resposta en un màxim de trenta dies.
Dret a la iniciativa popular ciutadana
Requerirà el suport del 5% dels habitants majors de 16 anys o del 15% de les entitats.
El Síndic de Greuges del Ciutadà
Es contempla la creació de la figura del Síndic
de Greuges d’Alella i l’obligació de facilitar
tota la informació o documentació que sol·
liciti la Sindicatura de Greuges de Catalunya.
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Entra en servei un nou aparcament públic al centre
···································································································
L’estacionament té capacitat per a 60 vehicles i està situat a la confluència
de la Riera Fosca i els carrers de les Quatre Torres i d’Eduard Serra i Güell.

···································································································
El passat 20 de juny va entrar en funcionament un nou aparcament públic
al centre d’Alella. El nou estacionament, que té capacitat per a 60 vehicles, està situat a la confluència de la
Riera Fosca i els carrers de les Quatre
Torres i d’Eduard Serra i Güell. L’aparcament s’ha habilitat en un terreny de
1.775 metres quadrats, un solar de
l’antiga fàbrica dels “plumeros”, que
ha estat llogat per l’Ajuntament per un
mínim de tres anys prorrogables i per
un preu 600 euros mensuals.
L’Ajuntament ha invertit 40.600€
en l’arranjament de l’espai i la seva
adequació com aparcament. Entre
d’altres feines, s’ha hagut de desbrossar el solar, aplanar el terreny, arranjar
i pintar els murs de pedra que l’envolten i s’ha instal·lat enllumenat i una
tanca d’accés per a vianants.
A més d’incrementar l’oferta

Per onzè any consecutiu, l’Ajuntament ha liquidat els comptes de
l’exercici de l’any (2013) amb números positius. El resultat pressupostari ajustat és de 1.196.530€,
amb un romanent de tresoreria per a
despeses generals de 1.187.034€,
150.000€ més que a la liquidació
de l’exercici anterior.

Subvenció per a cursos de natació
Tots els nens i nenes nascuts l’any
2008 que estiguin empadronats a
Alella tenen la possibilitat de realitzar un curs de natació subvencionat per l’Ajuntament a la piscina
del Complex Esportiu Municipal.
Els cursos es faran entre els mesos
d’octubre a maig i es podrà escollir
entre tres torns: dimarts o dijous a
les 17.30h o bé dissabte a les
12h. Les inscripcions es fan a partir de l’1 de setembre al Complex
Esportiu Municipal i el curs comença l’1 d’octubre i finalitza el 31 de
maig.

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

Liquidació positiva del pressupost

L’aparcament resolt els problemes d’estacionament d’aquest sector del centre del poble.

d’aparcament del centre, l’arranjament
d’aquest espai pretén afavorir un reordenament dels aparcaments i la millora de l’entorn en aquest sector del poble.

L’entrada al pàrquing, al qual no
poden accedir els camions, és fa a través de la Riera Fosca i la sortida es realitza pel carrer d’Eduard Serra i Güell,
davant del Parc Gaudí.

Comiat dels alumnes de PQPI

L’acte de comiat i lliurament de diplomes es va celebrar el 30 de juny al Centre Cívic de l’Escorxador de Tiana.

El 30 de juny es va acomiadar la darrera promoció d’alumnes de PQPI dels
dos perfils professionals que promouen
els ajuntaments d’Alella, Tiana i Montgat amb la col·laboració de la Generalitat i la Diputació de Barcelona. Una
seixantena de persones, entre alumnes, familiars, professors i representants de les diferents administracions

que fan possible aquest programa, van
assistir a l’acte de cloenda del curs que
es va celebrar al Centre Cívic de l’Escorxador de Tiana. Els joves de més de
16 anys, sense graduat en ESO, interessats en cursar el PQPI/PTT, perfil
d’hoteleria o de ventes i comerç el proper curs han de posar-se en contacte al
correu educacio@alella.cat.
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Tercera edició de la guia d’activitats extraescolars
···································································································
La guia inclou l’oferta pública i privada adreçada a infants de 3 a 16 anys.

···································································································
Amb aquesta edició d’El Full es distribueix la tercera edició de la guia d’activitats extraescolars d’Alella, en la qual
es recull tota l’oferta pública i privada
que s’ofereix al municipi per a infants i
joves de 3 a 16 anys.
És el tercer any consecutiu que
l’Ajuntament edita aquest recurs amb
l’objectiu de facilitar a les famílies la
informació, d’una manera pràctica i resumida, de tot el ventall d’opcions formatives, esportives, musicals, artístiques, lúdiques o culturals que ofereixen
els serveis públics, les entitats o empreses privades fora de l’horari escolar.
L’edició d’aquesta guia parteix
d’una iniciativa proposada per la Comissió d’activitats extraescolars del
Consell Escolar Municipal. Per a la
seva confecció i publicació, en la qual
intervenen diferents Regidories, l’Ajuntament compta també amb la participació de les AMPA dels centres educa-
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tius, i de tot un seguit d’entitats,
centres i empreses que ofereixen activitats extraescolars, i que col·laboren

econòmicament en el finançament de
l’edició i en el repartiment de la guia.
La informació està estructurada en
sis àrees temàtiques que agrupen les
diferents activitats: esports, expressió,
idiomes, música, reforç escolar i tecnologia. A més s’inclou un directori amb
les dades de contacte dels diferents
centres i serveis i les dates d’inscripció.
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 document també es podrà consultar per
Internet des de l’enllaç www.alella.cat/
guiaextraescolars.
Al mes de febrer, coincidint amb
l’inici del procés de preinscripció per al
curs vinent, l’Ajuntament va editar per
primera vegada una guia de centres
educatius, de la qual es van publicar
un miler d’exemplars, amb un recull de
tota l’oferta educativa d’Alella.

En marxa el concurs de Música Jove
···································································································
Els grups finalistes actuaran en un concert el 26 de juliol al Masnou.

···································································································
Els ajuntaments d’Alella, Cabrils, el
Masnou, Montgat i Vilassar de Mar tornen a organitzar enguany el concurs de
Música Jove, que enguany arriba a la
seva desena edició i que té per objectiu
donar suport i promocionar els grups
locals de música jove. El concurs
s’adreça a joves músics, grups o solistes que tinguin entre 16 i 20 anys (categoria A) o entre 21 i 30 anys (categoria B). Les inscripcions es poden fer
fins al 10 de juliol als Espais Jove
d’Alella, Cabrils, el Masnou, Montgat i
Vilassar de Mar (al Punt d’Informació
Juvenil Ca n'Humet en el cas del Masnou). Enguany, el Masnou n’és el municipi organitzador i la revista Enderrock s’encarrega de la gestió.
Durant la fase d’inscripció, tots els
grups podran participar en un taller

d’introducció a la indústria musical i
se’ls facilitaran les eines bàsiques per
poder accedir al món de la música des
de diferents vessants: plataformes digitals, entitats de gestió musical, drets

d’autor, discogràfiques, sales de concert i d’altres aspectes tècnics.
Un jurat especialitzat valorarà les
cançons presentades pels grups i seleccionarà fins a un màxim de tres grups

de cada categoria que seran els que
passaran a la fase final. Els noms dels
grups preseleccionats es faran públics
el 14 de juliol i els grups finalistes, el
18 de juliol. Els grups o solistes finalistes de cada categoria actuaran el dia
26 de juliol en un concert a Ca n’Humet en el qual el jurat decidirà el grup
o solista guanyador de cada categoria i
al final es farà públic el veredicte.
Els guanyadors del grup A seran
premiat amb gravació de dues cançons, la distribució en plataformes digitals d’aquests temes, l’assessorament musical personalitzat i un concert
de presentació remunerat en algun dels
municipis que organitzen el concurs.
Pel que fa al grup B, el premi inclou la
gravació i distribució de quatre cançons.
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Amb motiu de l’organització del
servei, i per decisió de l’Institut
Català de la Salut, els mesos de
juliol i agost les consultes de pediatria s’atendran exclusivament al
CAP del Masnou i no es prestarà
aquest servei al Consultori Local.
Del 14 de juliol al 29 d’agost el
Consultori romandrà obert de 8 a
15h. A partir del setembre el centre
alellenc amplia l’horari d’atenció al
ciutadà que serà de 8 a 21h. Les
visites presencials, telefòniques o
virtuals es faran de 8.15 a 13.45h
i de 15 a 20.30h. Les visites
d’atenció immediata no urgent (no
greus) s’atendran a partir de les
15h. Les urgències greus s’atendran al CAP del Masnou.

El 15 juliol finalitza el termini per
presentar-se als Premis Literaris
L’Ajuntament ha tornat a convocar
els Premis Literaris Alella 2014 que
inclouen la XVIII edició del certamen
de poesia Alella a Maria Oleart; la
XIV edició del certamen de contes
Alella a Guida Alzina i la XI edició
del premi de relat curt d’astronomia
Alella a Isidre Pòlit. El termini
d’admissió d’obres es tancarà el 15
de juliol i no s’admetran presentacions fora de termini. Cal trametre els
treballs a l’Ajuntament (Plaça de
l’Ajuntament). Els premis s’adjudicaran el 26 d’octubre. Enguany no
podran optar als premis les persones guanyadores de les cinc darreres edicions. Més informació a
www.alella.cat/premisliteraris.

Festival de fi de curs
de l’Escola de Dansa
Les alumnes de l’Escola de Dansa
van acomiadar el curs el 14 de juny
amb un festival celebrat al Teatre La
Massa de Vilassar de Dalt al qual
van assistir més de 300 persones.

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

Canvi d’horari al Consultori

M. Ubach
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Del 15 al 17 de juliol es fan les
preinscripcions a l’Aula d’Acollida
···································································································
El curs comença el 7 d’octubre i s’imparteix a Can Gaza.

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

L’aula d’acollida està ubicada al 2n pis de Can Gaza

Del 15 al 17 de juliol és fan les preinscripcions a l’Aula d’Acollida, un servei
que va posar en marxa l’Ajuntament
l’any 2003 amb l’objectiu de donar suport i facilitar la integració de les persones nouvingudes. El servei, que està
ubicat a la segona planta de Can Gaza,
reprendrà les seves activitats el 7 d’octubre. L’aula s’adreça a persones majors de 16 anys arribades recentment o

ja assentades al municipi que vulguin
ampliar els seus coneixements de la
llengua i de l’entorn geogràfic i sociocultural d’Alella.
L’atenció i l’acompanyament es fa,
de forma tant individualitzada com en
grup, per part d’una educadora i de
personal especialitzat. Per al proper
curs s’han programat cinc mòduls:
llengua i cultura catalanes (1 hora a la
setmana); orientació professional (40
hores); alfabetització digital (24 hores); coneixement de l’entorn (20 hores) i assessorament sobre aspectes
laborals i jurídics (8 hores).
L’accés a l’Aula d’Acollida és gratuït
i obert a totes les persones que han arribat recentment a viure a Alella, sigui
quina sigui la seva procedència, o bé
que ja fa un temps que resideixen en el
municipi, que poden apuntar-se al mòdul o mòduls que més els interessi. Les
preinscripcions es fan a la Regidoria de
Serveis Socials el 15 i 16 de juliol d’11
a 13h i el 17 de juliol d’11 a 13h i de
16 a 18h. Més informació a www.alella.cat/aulaacollida.

Convocats els ajuts agroambientals
L’Ajuntament ha obert aquest mes de
juliol una nova convocatòria d’ajuts
agroambientals amb la finalitat de fomentar projectes i activitats d’interès
públic que promoguin el desenvolupament turístic del món rural d’Alella, entenent-lo com a eina vertebradora,
identitària, d’atracció, de desenvolupament econòmic i com a element de singularitat del municipi.
Les bases de la convocatòria estableixen tres línies d’ajuts a projectes i
activitats que compleixen les següents
finalitats: la recuperació de béns patrimonials associats a l’activitat agrària;
la millora i el manteniment de l’activi-

tat agrària; i una de dinamització
d’aquesta activitat que s’adreça a ajudar a finançar projectes educatius, turístics i de difusió que contribueixin a
la dinamització i la promoció de l’activitat agrària. També tenen cabuda en
aquest apartat la renovació de maquinària, la contractació de serveis externs d’assessorament tècnic, el desenvolupament de projectes de noves
activitats agràries i l’impuls de l’eficiència energètica.
El programa té una dotació de
20.000€. Consulteu les bases i el terminis de presentació de sol·licituds a
www.alella.cat/ajutsagroambientals.

La nit de l’esport alellenc
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La nit de l’esport alellenc
Premis a l’èxit esportiu
Equip o col·lectiu de base
Benjamí A Club Futbol Alella
Equip o col·lectiu masculí de formació
Júnior Club Bàsquet Alella
Equip o col·lectiu femení de formació
Cadet Club Bàsquet Alella
Quico Lluch

Equip o col·lectiu masculí open
Sènior Alella Futbol Sala
Equip o col·lectiu femení open

Foto de família de tots els esportistes premiats a la primera edició dels premis Alella Valora l’Esport.

Sènior A Alella Futbol Sala

Més de 600 persones van assistir al
lliurament dels premis Alella Valora
l’Esport que es va celebrar el 5 de juliol
al Pavelló d’Esports Municipal. La gran
nit de l’esport alellenc va reunir un
gran número d’esportistes del municipi
entre ells els 54 esportistes i equips
finalistes de les 17 categories premiades en aquesta primera edició dels premis. La iniciativa, promoguda per la
Regidoria d’Esports, és un reconeixement a persones i entitats alellenques
vinculades directament o indirectament a la pràctica esportiva d’Alella.
L’acte va ser conduït pel periodista i
presentador esportiu de TV3, Enric
López Vilalta.

Esportista masculí de base

Premis al mèrit esportiu
Fair Play
Club Rugby Alella

Esportista femenina de base
Ainhoa Pallarès EIE Taekwondo

Junts Podem
Asssociació Dones Solidàries d’Alella

Esportista masculí de formació
Albert Sànchez EIE Taekwondo

Trajectòria esportiva
Alan i Brenton Cabello - nedadors

Esportista femenina de formació
Èlia Ayma CE Serra Marina

Projecció esportiva
Paula Igual - regatista

Esportista masculí open
Ramon Roca Alella Futbol Sala

Esport i empresa
Revista Alella

Esportista femenina open
Anna Giralt Alella Futbol Sala

Menció especial
Roger Bel - nedador

Tècnic Esportiu
Jose M. Aguilera Club Volei Alella

l’Ajuntament per promocionar el comerç local i que va comptar amb la
participació d’una quinzena d’establiments del municipi.

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

La moda d’Alella

La Plaça de l’Ajuntament es va convertir l’1 de juny en una gran passarel·la
de moda. Més de 300 persones van
presenciar la desfilada organitzada per

Martí Talamino Club Bàsquet Alella

Concurs de gaspatxos al Mercat
Primer van ser les melmelades de
taronja, després les postres amb
garrofes i ara arriba el torn de posar a prova un dels plats més refrescants i recurrents de l’estiu: el
gaspatxo. L’Ajuntament, juntament
amb la parada Fruites i Verdures
Aymar del Mercat Municipal, organitza el primer concurs de gaspatxo. Les inscripcions es poden fer
fins al 25 de juliol al mateix establiment, on es facilitaran els ingredients per a l’elaboració del plat.
La degustació de gaspatxos i el
lliurament de premis es farà el dissabte 26 de juliol a les 12h a La
Porxada del Mercat Municipal. Al
concurs, que es obert a tothom, es
premiaran els millors gaspatxos
tradicionals i els més innovadors.

9

10

EL FULL

Can Lleonart va celebrar el fi de curs
i l’inici d’estiu amb un sopar de germanor que es va fer al pati del Centre Cultural el 12 de juny i que va
reunir més d’un centenar persones.
Durant la jornada de portes obertes
també es van poder visitar diferents
exposicions amb una mostra dels
treballs que es realitzen als tallers.

La Biblioteca anima els infants
a llegir durant l’estiu
La Biblioteca Ferrer i Guàrdia torna
a posar en marxa aquest estiu la
iniciativa “Passaport a l’aventura...”, una activitat que es va iniciar
l’any 2012 amb l’objectiu de promoure la lectura entre els
infants de 5
a 13 anys
durant les
vacances
d’estiu. La
proposta
consisteix
en fer un
recorregut per
les illes
del mar Mediterrani sortint des d’Alella. Cada
nen i nena tindrà un passaport que
s’anirà segellant amb cada llibre
que llegeixin. Els lectors que aconsegueixen completar el recorregut
en les dates establertes, del 25 de
juny al 5 de setembre, rebran una
sorpresa. La Biblioteca fa horari
d’estiu fins al 14 de setembre:
romandrà tancada al públic els dissabte al matí.

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

Portes obertes a Can Lleonart

La Festa del Joc i de l’Esport

Les famílies van compartir un cap de setmana de jocs i esports al Pavelló
.
Municipal d’Esports.

Els infants van poder participar en diferents proves.

Exhibició de les alumnes de patinatge de l’EIE.

75 anys després de la Guerra Civil

L’Ajuntament i l’entitat Cerquem les
Arrels van organitzar el 7 de juny un
acte d’homenatge i en record de les
víctimes del franquisme i la Guerra Civil amb motiu del 75è aniversari del
final d’aquest conflicte bèl·lic. A l’acte

van assistir entitats i veïns i veïnes
d’Alella, entre els quals hi havia familiars de dels quatre alellencs afusellats
després de la Guerra Civil: Melcior Perich, Joan Galbany, Antoni Vidal i Antoni Pujadas.
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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

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

El passat 14 de juny al voltant de 100.000 persones es van aplegar a Barcelona en una gran concentració promoguda per la plataforma Somescola
en defensa de l’actual model d’escola catalana, clarament amenaçat per la LOMCE, la Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa del ministre Wert. El
juny del 2013 ja parlàvem en aquest mateix espai
de la LOMCE, quan es trobava en fase de projecte
de llei. Ara, ja aprovada al Congrés amb els únics
vots a favor de la majoria absoluta del PP, som a les
portes de l’inici de la seva aplicació. Ara és quan
s’hauria d’aplicar una llei que vol acabar amb el sistema d’immersió lingüística. Una llei recentralitzadora, que augmenta el poder del govern central per
dictar el contingut del currículum i per controlar la
seva impartició amb les revàlides. Una llei mercantilista, que posa les necessitats del mercat per sobre
de les necessitats de les persones i de la comunitat.
Una llei que considera l’educació com un servei a
prestar i no com un dret. Una llei privatitzadora,
que atorga als agents privats funcions de regulació i
defineix les administracions públiques com un agent
més en la prestació dels serveis educatius però no
com a poders públics que l’hagin de garantir. Una

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

xatartac@alella.cat
Regidora de Promoció
d’Alella
llorcabv@alella.cat
rubiomr@alella.cat
Regidora d’Habitatge

Ferms contra la LOMCE
llei segregadora, que potencia la competència en
lloc de la cooperació, subratlla les diferències entre
alumnes en lloc de treballar per la cohesió i inicia
molt aviat la classificació i segregació dels alumnes
per itineraris. Una llei poc democràtica, que elimina
la participació efectiva de la comunitat educativa en
la presa de decisions i la governança dels centres
ja que transforma els consells escolars en òrgans
merament consultius. Davant d’aquestes amenaces,
ara és l’hora que tots aquells que no volem això
pel nostre sistema educatiu fem un pas endavant
per defensar-lo. Cadascú des del seu àmbit tenim
aquesta responsabilitat i el repte d’organitzar-nos
per sumar esforços. Equips directius, professorat,
famílies, AMPAs , sindicats, plataformes d’entitats
que defensen el nostre model d’escola... I finalment
les administracions catalanes, en especial la Generalitat, que haurien de donar un missatge inequívoc
de recolzament a la nostra escola i de rebuig frontal
a l’aplicació de la llei Wert a Catalunya. El nostre
grup municipal, i estem convençuts que la majoria
dels altres grups del consistori, donarem tot el suport
a les mesures que, des de la comunitat educativa,
s’engeguin en defensa de l’escola catalana.

Participació ciutadana

Mantenir en forma la democràcia i cuidar les nostres institucions és cosa de tots. La falta d’us i les
rutines ho rovellen tot fins al punt de cedir pas a
la demagògia i als populismes més inquietants, sobretot en temps de crisi econòmica. Res de nou
si repassem la història, de la que alguna cosa n’
hauríem d’haver après. La independència de Catalunya, més que necessària, suposa també una gran
oportunitat per a repensar alguns aspectes bàsics
del nostre sistema polític.
Des de les modestíssimes possibilitats que en
tot això té aquest grup municipal, l’any 2013 vam
proposar l’aprovació del reglament de Participació
Ciutadana, una iniciativa llavors inèdita en el nostre Ajuntament. Sí, un petit pas en la línia del que
parlem, però un pas amb una innegable càrrega
de profunditat. Llavors érem a l’oposició i la nostra
iniciativa va quedar en el calaix fins que ara, ja des
del govern, l’hem pogut rescatar i aprovar. Val la
pena donar-li la màxima difusió i , sobretot, usar
aquest dret.
Participar no és cap obligació per a ningú, certament. Tan cert és això com que tampoc no és un
dret abstracte ni retòric. Ni lògicament és un dret il·
limitat que ho permeti tot: la participació ciutadana

res té a veure amb el caòtic règim assembleari. Ben
al contrari, la seva correcta formalització i potenciació ajudarà a reforçar les nostres institucions de
representació política. Transparència en la gestió
pública del conflicte i participació social, que en
això ha de consistir bàsicament la política, són la
base de la confiança per a l’exercici del poder democràtic. Justament la confiança que hem perdut
amb l’estat espanyol.
I és que la regeneració política també comença
per un mateix, justament perquè la política no és
només allò que fan els polítics.
Bon estiu i Bona Festa Major!

Cristina Xatart,
Primera Tinent d’Alcalde
i Regidora de Promoció d’Alella.
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GENT D’ALELLA

Mercè Marzo,
671 476 858
marzogm@alella.cat
Josep Bardés
607 799 325
bardesjosep@gmail.com
www.gentdalella.cat

PARTIT POPULAR

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

Quan dóna la cara la política a Alella?
Gent d’Alella, que valora la professionalitat i la tasca de la policia local, publica avui una carta de les
diverses que rep, denunciant el silenci dels polítics
que governen.
“S. M. va rebre una sanció de tràfic per “ no
respectar un semàfor “ en el punt de la BP on cada
dia laborable abans de l’entrada a les escoles es
realitzen tasques de regulació del tràfic quedant invalidats els semàfors per la presència i indicacions
dels agents. La sanció: 200€ i 4 punts d’un carnet que en tenia els 15. Sense proves, amb la presumpció de veracitat, la resposta de l’ajuntament
va ser: “aquell dia l’agent no estava fent tasques de
regulació del tràfic”. Tots sabem que sí es realitzen
tasques de regulació del tràfic per agilitar l’entrada
al poble i l‘accés a les escoles, i veiem als agents
fent indicacions deixant sense valor els semàfors.
S. M. va recórrer en dues ocasions la sanció (ja
pagada) i fins i tot ha registrat més de 3 comunicacions a l’Alcalde i al cap de la policia. Ha obtingut
resposta? Per descomptat que no!. No mereix que
es respectin els seus drets ni donar-li l’oportunitat
de defensar-se en un cara a cara?. Ha denunciat el
cas al Síndic de Greuges, a qui ni se li ha proporcionat la documentació demanada. Però no és l’únic

cas; E. G. va rebre una sanció per tenir el vehicle
immobilitzat més de 7 dies a l´Agda dels Rosers
(sense proves, només la paraula de l’agent de nou).
El curiós és que cada dia porta a la seva filla al col·
legi amb aquest vehicle. J.B. va rebre una sanció
per parar en un gual dos minuts sense abandonar
el vehicle, però és clar de nou la presumpció de
veracitat de l’agent diu que J.B. no hi era .... Això
sí, segons paraules literals de cert esportista: “a mi
no em multen perquè em coneixen”.
Aquest és el servei públic que volem?. No creieu
que tothom mereix atenció per part dels nostres polítics?. L’ajuntament no atén les peticions dels seus
veïns i això ha de canviar.

Mercè Marzo,
portaveu del grup municipal de Gd’A

La reforma fiscal del PP
Los contribuyentes ahorrarán 9.000 millones de
euros en dos años con la reforma fiscal. La reforma
fiscal beneficiará a todos los contribuyentes: habrá una rebaja media del IRPF del 12,5%. Cuanto
mayor sea la actividad económica, más se facilita
el pago de impuestos y más aumenta la recaudación tributaria y el empleo.
Las rentas más altas pagarán más que con el
Gobierno del PSOE. En 2016, las rentas más altas
pagarán más que al principio de la actual legislatura: un 45%. Los mayores beneficiados de la reforma
fiscal son las rentas más bajas: las rentas menores
de 12.000 euros al año no tributarán.
Se adelanta a julio la bajada de retención para
los autónomos con menos rentas. Esta medida
supondrá un alivio de hasta 300 euros entre los
próximos seis meses para 550.000 profesionales.
La rebaja general para el conjunto de autónomos
baja del 21% al 19%, y se hará efectiva en enero
de 2015.
Se creará una nueva cuenta para incentivar el
ahorro entre los pequeños y medianos ahorradores.
Se incentivará el ahorro a largo plazo con una cuenta cuyos beneficios no tributarán, si se mantienen
más de cinco años. Esta medida se traducirá en

beneficios fiscales y será una alternativa o incluso
complemento a los planes de pensiones.
Incentivos fiscales para las familias que más
lo necesitan. Se crearán deducciones para familias numerosas y con dependientes a cargo: en cada
caso podrán recibir hasta 1.200 euros al año.
La reforma fiscal baja los impuestos a todos,
con tres objetivos. Impulsar el empleo, reduciendo la fiscalidad de las rentas del trabajo. Dinamizar
el crecimiento: fomentando la inversión y el ahorro.
Sistema tributario más equitativo: con beneficios sociales pioneros y medidas de lucha contra el fraude.
El Partido Popular es el único que garantiza
el bienestar de nuestros mayores. Ha revalorizado
todas las pensiones y ha garantizado por ley que
no vuelvan a bajar o congelarse, como ocurrió con
el Gobierno del PSOE. Con el sistema de sostenibilidad de las pensiones, crecerán un mínimo de un
0,25% anualmente y el máximo lo fijará la evolución de la economía. Todo lo que tenía que aprobar
el Gobierno para garantizar a los pensionistas un
alto nivel de bienestar social, ya lo ha aprobado.
El centro de la reforma fiscal es el bienestar de
los que más lo necesitan: la reforma fiscal es más
social, equitativa y justa.
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

Glòria Mans
manscg@alella.cat

L’Alella que volem

Comencem un nou estiu i amb ell enfilem el segon
semestre de l’any. Després d’haver aprovat en el
Ple del passat mes de juny el nou conveni entre
l’Ajuntament i el Casal d’Alella, volem expressar la
nostra satisfacció per l’acord assolit. Un acord que
dóna pas a la construcció del futur centre cívic i un
nou local per a l’associació del Casal, que hauria
d’estar llest d’aquí a dos anys, fet que permetrà finalment tenir un espai en condicions, a la mida del
nostre poble. Conscients que amb la crisi econòmica que ens colpeja no era possible la construcció
del casal projectat a Can Calderó, la decisió presa
per l’equip de govern pensem que ha estat la més
encertada per a tothom.
Ens congratulem que finalment el Casal es
quedi en el lloc que ha ocupat sempre. Això només pot tenir efectes positius i a més el situa com
un eix vertebrador per diferents motius. La sala
polivalent de la que es dotarà aquest espai i dels
diferents usos que se’n derivaran, tant en l’àmbit
cultural com el social, així com l’espai per als socis
i sòcies del casal, faran que es dinamitzi el poble
amb les activitats que s’hi hauran de dur a terme.
Des d’aquí volem donar les gràcies a l’associació
del Casal d’Alella per la bona entesa en que s’ha

dut a terme aquest acord.
Però també hem fet un pas endavant, aprovant
el nou reglament de participació ciutadana. Cal que
l’administració estigui oberta al poble, a la seva
gent i fer-los partíceps dels temes importants que
hi sorgeixin. Per nosaltres és clau la transparència
en el fer de l’ajuntament però també ho és el fet
que els alellencs i alellenques participin amb propostes i amb decisions que afectin a la millora del
nostre poble des de totes les seves vessants.
Que gaudiu molt de la nostra Festa Major i d’un
bon estiu!

Glòria Mans,
portaveu del grup municipal de PSC

Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 27 DE MARÇ DE 2014. Podeu consultar l’acta del Ple al tauler d’anuncis de www.alella.cat
Expedient de modificació de crèdit.
El Ple va aprovar una modificació de crèdit extraordinari
i per transferència per un import de 1.555.000€ procedents dels diners que es van ingressar de la Generalitat
per a l’ampliació de l’Escola Fabra. Les incorporacions es
destinaran a diferents inversions: millores a l’enllumenat
públic (565.000€), millores al Pavelló Municipal d’Esports (160.000€), OAC i ascensor edifici Ajuntament
(150.000€), remodelació del Parc dels Drets Humans
a les Heures (150.000€), adequació del magatzem de
la brigada a Can Segura (130.000€), urbanització del
tram E de la Riera, al Canonge (100.000€), Millores
a espais públics i edificis municipals: Can Gaza, Escola Fabra, Camp Municipal d’Esports, annex Ajuntament
(200.000€), millores a parcs infantils (50.000€), instal·
lació nou hidrant Can Comulada (35.000€), mobiliari
urbà (15.000€).
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, CiU, PSC i PP i
el vot en contra de Gd’A.

Aprovació del projecte executiu de la Biblioteca pública i
l’arxiu municipal, i l’urbanització dels espais lliures de l’antiga Fàbrica de Pintures d’Alella i l’ordenació dels espais
públics de l’entorn.
El Ple va aprovar per unanimitat el projecte executiu de
la Biblioteca pública i arxiu municipal, l’urbanització dels
espais públics i l’ordenament de l’entorn. El projecte de
l’equip d’arquitectes format per Marc Cuixart i Rafael Perera (redactors de la proposta guanyadora al concurs d’idees convocat per l’Ajuntament) incorpora els reajustaments
requerits pels serveis tècnics municipals i la Diputació de
Barcelona. La construcció de la Biblioteca i l’arxiu suposarà
una inversió de 3,3 milions d’euros, als quals cal afegir un
milió més per a la dotació dels equipaments i la urbanització de l’entorn.
Aprovat per unanimitat
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EL FULL

Serveis

DEIXALLERIA MÒBIL

Del 15 al 20 de juliol
Del 12 al 17 d’agost (15 d’agost tancat)
Del 9 al 14 de setembre (11 de setembre tancat)

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39
www.alella.cat
Del 16 de juny al 6 de setembre.
Dilluns a divendres de 8.15 a 14.30 h. Dijous tarda tancat.

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.

ALCALDIA
93 555 05 50

ENOTECA

ITINERARIS

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55
De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h.
Divendres i dissabte de 10 a 13.30 h.

Oficina de Turisme
Vine i tasta els vins DO
Alella un dissabte cada mes.
Consulta la programació
anual de l’Enotast.

Oficina de Turisme
Consulta el programa
de visites guiades a la
ruta “Alella, 1.000 anys
d’història”.

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.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: JULIOL-AGOST-SETEMBRE

POLICIA LOCAL
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21
CENTRE CULTURAL CAN LLEONART
93 540 40 24
www.canlleonart.com
De dilluns a divendres de 8 a 14 h
De dilluns a dijous de 16 a 21 h
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95
www.ufec.cat
De dilluns a divendres de 7 a 23 h, dissabte de 8 a 20 h
Diumenge i festius de 9 a 14 h
CONSORCI DO ALELLA
93 555 63 53
www.doalella.cat
ESPAI JOVE (Antigues Escoles Fabra)
93 540 72 45
www.alellajove.cat
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h
ESPAI ACTIU-ESCOLA D’ADULTS (Antigues Escoles Fabra)
93 555 39 12
De dilluns a dijous de 18 a 20 h
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS
93 555 55 09
OFICINA DE TURISME
93 555 46 50
www.alella.cat/turisme
De dimecres a dissabte 10 a 14.30 h i de 15.30 a 17.30 h
Diumenge de 10 a 14.30 h. Dilluns i dimarts tancat

12 i 13 de juliol
19 i 20 de juliol
26 i 27 de juliol
1, 2 i 3 d’agost
9 i 10 d’agost
15, 16 i 17 d’agost
23 i 24 d’agost
30 i 31 d’agost
6 i 7 setembre
11 de setembre

MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

Servei de guàrdies de les farmàcies d’Alella: Bernal: dissabte de 17 a 20.30 h i diumenge de 9.30 a 13.30 h. Gómez i Martínez:
dissabte de 17 a 20 h i diumenge de 10 a 13 h. Servei de guàrdies de les farmàcies del Masnou: 93 555 33 08 - 93 555 04 03

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC
Propera sessió per tramitar el DNI electrònic a la Policia Local: 22 de setembre. Data de recollida dels carnets: 26 de
setembre. Cal apuntar-s’hi prèviament (tel. 93 555 24 12). Més informació a www.alella.cat/DNIelectronic

BUS CONSUM
L’oficina mòbil d’atenció al consumidor de la Diputació atendrà les consultes sobre consum en el bus consum instal·lat
a l’aparcament de Can Lleonart el 18 de juliol i el 12 de setembre, de 10.30 a 13h (www.alella.cat/busconsum)

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

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS ABELARDO VERA
93 540 19 93

Targeta T-10 amb bonificació, al preu de 6,80€. Per a majors de 65 anys i menors de 25 anys, aturats i persones
amb discapacitat física. Podeu comprar-la a l’Ajuntament i a l’Espai Jove de les antigues Escoles Fabra.

SERVEIS SOCIALS
93 540 63 07
De dilluns a divendres de 8.15 a 14 h
Dijous de 16 a 20 h

TAXI A DEMANDA

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

Servei de taxi al preu de 2€
Per a majors de 65 anys i persones amb discapacitat
La resta d’usuaris amb un límit de 6 viatges anuals
De dilluns a divendres de 7 a 20 h.
93 555 23 39

TAXIS D’ALELLA
629
649
659
659
639

727
919
999
494
134

293
129
755
043 (adaptat)
403

CALENDARI DEL CONTRIBUENT MAIG - SETEMBRE DE 2014
Impost vehicles tracció mecànica
Taxa de residus urbans
Taxa gestió residus domèstics i residus comercials
Taxa d’ocupació de via pública 3r trimestre
Mercat municipal 3r trimestre
IBI urbà (3a fracció domiciliat)
IBI rústica
Impost d’activitats econòmiques

02.05.2014 a 02.07.2014
02.05.2014 a 02.07.2014
02.05.2014 a 02.07.2014
14.07.2014 a 15.09.2014
14.07.2014 a 15.09.2014
01-09-2014
05.09.2014 a 05.11.2014
05.09.2014 a 05.11.2014

JULIOL/AGOST 2014

Espectacles

Joc i esport

FESTIVAL D’ESTIU ALELLA 2014
Dissabte 12 de juliol / 22h Parc de Can Sors*
Sara Pi actuarà acompanyada d’Abel Boquera
(teclats), Charly Hinojosa (baix elèctric), Marcelo
Montenegro (bateria) i Érico Moreira (guitarra).
Gratuït (www.festivalalella.org)

Dissabte 26 de juliol / 16 a 22h Platja d’Ocata
XXI Torneig de Rugby Platja. A les 22.30h sopar
obert al públic i lliurament de premis.

Del 12 al 19 de juliol / Can Lleonart i Escola Ressò*
Assajos Músics en Residència. Del 12 al 19 de
juliol, es faran assajos oberts al públic a
Can Lleonart i a l’Escola Ressò.
Gratuït (www.festivalalella.org / www.musicsenresidencia.org)
Dimarts 15 de juliol / 18.30h Can Lleonart*
Sessió infantil titulada Beethoven, a càrrec de
Mercè Trujillo i petits intèrprets.
Gratuït (www.festivalalella.org / www.musicsenresidencia.org)
Dimecres 16 de juliol / 19h 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 17 i 19 de
juliol. Venda d’entrades a l’Oficina de Turisme.
5€ (www.festivalalella.org / www.musicsenresidencia.org)
Dijous 17 de juliol / 22h Església de Sant Feliu*
Músics en Residència: Trio élégiaque en sol menor
no.1, de Sergei Rachmaninoff; Quintet en sol menor
op.39 per a oboè, clarinet, violí, viola i contrabaix,
de Sergei Prokofiev; Il Tramonto, poema líric per
soprano i quartet de corda P.101, d’Ottorino
Respighi i Sextet en si b major per a piano i quintet
de vent op.6, de Ludwig Thuille.
12€ (www.festivalalella.org / www.musicsenresidencia.org)
Dissabte19 de juliol / 22h Església de Sant Feliu*
Músics en Residència: Quintet en do major op.30
no.6 La musica notturna delle strade di Madrid,
de Luigi Boccherini; Concertino per a flauta, viola i
contrabaix, d’Erwin Schulhoff; Trio per piano, oboè
i fagot FP43 dedicat a Manuel de Falla, de Francis
Poulenc; Alphorn op.15 no.3 per soprano, trompa i
piano, selecció de quatre lieder i Metamorphosen,
de Richard Strauss.
12€ (www.festivalalella.org / www.musicsenresidencia.org)
Divendres 25 de juliol / 21h Restaurant Els Garrofers*
Saborasons. El banquet de les paraules. A càrrec de
Versonautes. Roqui Albero: trompeta, fluguelhorn i veu
Ana Sanahuja: piano, teclats.
12€ (Oficina de Turisme i venda telefònica: 651400959)
Dijous 7 d’agost / 22h Jardins de Cal Marquès*
Ainhoa Arteta. L’artista basca tancarà el Festival
d’Estiu amb un concert en el qual actuarà
acompanyada del pianista Rubén Fernández
Aguirre. 1a Part: Frauenliebe und leben, de Robert
Schumann; Lieder, de Richard Strauss. 2a Part:
Baladas italianas, d’Isaac Albéniz; Tonadillas,
d’Enrique Granados; Siete canciones populares
españolas, de Manuel de Falla.
45€ (Oficina de Turisme i www.festivalalella.org)

Dissabte 26 de juliol / 21h Pavelló Municipal*
Caminada popular nocturna. Inscripcions fins al 25
de juliol a www.alella.cat/caminadapopular.
Divendres 1 d’agost / de 17 a 20h Pavelló Municipal*
3X3 infantil de Futbol Sala. Inscripcions fins al
26 de juliol.
Divendres 1 d’agost / 8.30h Plaça d’Antoni Pujadas
Divertenis & Diverpadel Can Teixidó
Diumenge 3 d’agost / 10.30h La Porxada
Partides d’escacs de Festa Major. Places limitades
Organitza: Club d’Escacs Laetània (tel. 671 216 774)
Diumenge 3 d’agost / 11.30h Plaça de l’Ajuntament
IV Campionat de tibada de llibant. Inscripcions al
(trabucairesdelvialella@gmail.com)
Organitza: Trabucaires del Vi d’Alella

Visites i sortides
Diumenge 20 de juliol / 12 Cella Vinaria-CAT
Visita teatralitzada al Parc Arqueològic Cella Vinaria-CAT.
6€ (coordinacio@cella-vinaria.cat)
Dissabte 26 de juliol / 10.30h Oficina de Turisme*
Visita guiada a la ruta “Alella, 1.000 anys
d’història”. Inscripcions Oficina de Turisme.
4€ (oficinadeturisme@alella.cat)

Altres activitats
Divendres 11 de juliol / 9.30h Celler Marfil*
5a taula rodona. “Idees fresques i cafè calent:
creant sinergies”
Organitza: Alella Negocis
Divendres 11 de juliol / 20h Pati de Can Lleonart*
Enotast. Barbacoa i vins.
Diumenge 20 de juliol / 18.30h Els Garrofers*
Saborasons. Música i taller de cuina infantil per a
infants. Concert ex-alumnes Escola La Concepció.
8€ (oficinadeturisme@alella.cat i venda telefònica: 651 400 959)
Dissabte 26 de juliol / 12h La Porxada*
Concurs de gaspatxo. Inscripcions fins al 25 de
juliol a la parada de Fruites i Verdures Aymar del
Mercat Municipal.
Diumenge 3 d’agost / 19h Plaça de l’Ajuntament
Sardanes amb la Principal de Llobregat
Organitza: Agrupació Sardanista Alella

Cinema
Dimecres 30 de juliol / 22.30h Hort de la
Rectòria*
Cinema a la fresca. Projecció de la pel·lícula
d’animació Frozen. Cinema per a tots els públics.
La jove Anna, el temerari muntanyenc Kristoff i
el ren Sven emprenen un viatge èpic a la recerca
d’Elsa, germana d’Anna i Reina de les Neus, per
posar fi al gèlid encanteri. Gratuït.
(*) Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Alella. Més informació a www.alella.cat

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

RECOMANACIONS DE SEGURETAT
pER PREVENIR ELS ROBATORIS A DOMICILIS
Consells generals
Protegiu les obertures de més fàcil accés: finestres 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.

més informació www.alella.cat

