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La Generalitat aprova definitivament 
el POUM. 

Més de 70 propostes a la 5a Setmana 
del Vi DO Alella 

L’Ajuntament assumirà la gestió de la 
recollida selectiva de residus.   

Comença el compte enrere per viure una edició molt 
especial de la Festa de la Verema. 

40 anys de Verema  
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Afrontem uns mesos que seran transcendentals per al nostre 

futur col·lectiu. Una gran majoria ciutadana ha demostrat 

aquests darrers anys la seva ferma voluntat de decidir 

democràticament el nostre esdevenir com a país. Aquest 

11 de setembre tornarem a omplir com mai els carrers de 

Barcelona per dir ben alt que votarem, i que som molts que 

volem per Catalunya un estat independent: per tenir millors 

oportunitats de progrés i benestar per als nostres fills, per 

assegurar la nostra cultura i per parlar de tu a tu amb els 

altres estats d’Europa i del món. 

Les properes setmanes una àmplia majoria del Parlament 

aprovarà la llei de consultes i el President de Catalunya ens 

convocarà a les urnes pel proper 9 de novembre: votarem sí 

o no a la independència de Catalunya. Tot estarà preparat per 

votar, legalment, diguin el que diguin els poders de l’Estat 

espanyol.

I votarem. Ho farem amb normalitat, pacíficament, il·lusionats, 

per responsabilitat. I cadascú que vulgui votar ho farà a favor 

d’allò que cregui que és el millor. I tots respectarem el resultat 

del que decideixi la majoria. D’això se’n diu democràcia.

Arriba l’hora de donar el millor de nosaltres per fer possible allò 

que l’Estat espanyol ens nega: decidir votant el nostre futur 

com a catalans. Ho farem. El repte és gegantí, les incògnites 

moltes, però tenim la convicció que ens en sortirem perquè 

el procés que hem posat en marxa és imparable. Tenim 

l’oportunitat de fer història i construir un nou país per donar-

nos tots plegats un futur millor.

Els vostres representants polítics d’ERC+SxA i CiU en el 

govern d’Alella estem fermament compromesos amb el 

procés de Catalunya cap a la seva plena sobirania. Sabrem 

estar a l’alçada.

6·7
Sant Feliu fa ple 

El fUtUR A lES noStRES MAnS

4
La Generalitat aprova el POUM
Més de 70 cites a la Setmana del Vi

9
El 28 de setembre Tu fas Alella!
Noves propostes a Can Lleonart

5
Canvi de model per als residus
Torna la Fira de Professionals i Comerç

8
La cirereta del pastís



3SETEMBRE 2014

Per molts anys! 

Alella es prepara per viure una edició 
molt especial de la Festa de la Verema. 
L’esdeveniment festiu més important 
del municipi s’ha fet gran: fa 40 anys i 
manté les ganes de festa i tota l’energia 
per seguir promocionant el vi de la DO 
Alella i el territori. El compte enrere de 
la Festa va començar a inicis d’agost 
amb la col·locació del cartell a l’estra-
tègic enclavament de la cantonada de 
l’Empredrat amb Àngel Guimerà.

Per celebrar l’aniversari, s’ha convi-
dat a professionals de reconegut presti-
gi: el Master of Wine Pedro Ballesteros 
i la cuinera Carme Ruscalleda són els 
noms principals d’una llista que també 
compta amb la participació de somme-
liers com Ferran Centelles, Meritxell 
Falgueras i Rosa Vila. 

La 40a edició estrena novetats. A la 
Mostra Gastronòmica s’amplia el núme-
ro de restaurants, que passa de sis a set 
per nit (amb un total de 21), i es millora 
la venda anticipada de tiquets amb la 
possibilitat d’adquirir-los al matí a l’Ofi-
cina de Turisme i a la tarda, de 6 a 8, a 
l’estand de l’Ajuntament. A més, els ti-
quets de degustacions seran individu-
als, a 4€ la consumició, i no en paquets 
de dos plats i postres com fins ara. 

Enguany es posa a la venda el darrer 
exemplar de la col·lecció de porrons del 
Casal d’Alella; la Festa estrena Pla d’Au-
toprotecció per millorar-ne la seguretat; 
i el curs i concurs de tast de vins es 

························································································································································
La Festa de la Verema celebra el seu 40è aniversari defensant els valors dels vins de la DO Alella.
························································································································································

Un gran mural de 6x5 metres anuncia els 40 anys de la Festa de la Verema. 

transforma en classes magistrals. El 
Mercat Municipal obre portes dissabte 
de 20 a 23h amb una degustació de 
productes i un total de nou bars i restau-
rants del poble se sumen a la ruta Tapes 
+Vi de dissabte i diumenge. 

A Can Manyé també passen coses a 
la Verema. A més de l’exposició “Carto-
grafies de la Verema” -un projecte artís-
tic i educatiu en el qual han participat 
escoles d’Alella, Santa Maria de Marto-
relles i el Masnou- i de l’audiovisual Ve-
rema 2.0, amb fotografies compartides  
a Instagram (#veremalella14), Can 
Manyé també acollirà la Nit de la Pansa 
Blanca, en la qual el vi compartirà vet-
llada amb la literatura i l’astronomia. 

La Festa té molts més ingredients: el 
concurs d’aparadors (amb el joc de la 
paraula secreta amb premis per a tots 
els ciutadans que aconsegueixen esbri-
nar-la fent el recorregut per les botigues 
decorades); les visites als cellers, els 
itineraris guiats per Rials i les Masies 
d’Alella; la tallada de raïm per a 
d’adults; la presentació de vins de la 
DO... A tot això cal afegir les d’activitats 
lúdiques i festives: concerts (torna La 
Salseta del Poble Sec), els correfocs, la 
sortida dels trabucaires, la trobada de 
gegants, la ballada de sardanes o la bo-
tifarrada popular. 

Seguiu la Festa a www.alella.cat/
festaverema i a través de la xarxa #ve-
remalella14

Els restaurants de la Mostra
Divendres 12 de setembre
Aromakaori (Alella)
El Mas de Sant Lleí (Vilanova del Vallès)
El nou Antigó (Teià)
La Vinya (Alella) 
Masia Can Cabús (Alella)
Palmira (Badalona)
Restaurant Bar de la Plaça (Argentona)

Dissabte 13 de setembre
El Pati de la Morera (El Masnou) 
La Magrana (Alella)
La Masia de la Xesca (Badalona)
La Taverneta (Barcelona)
L’Avi Mingo (Tiana)
Sant Jaume (Argentona)
Sant Miquel (Vallromanes) 

Diumenge 14 de setembre
Can Roca (Tiana)
Celler Marfil (Alella)
El Cafè de l’Acadèmia (Vilassar de Dalt)
Els Garrofers (Alella)
La Cuina dels Capitans (El Masnou)
Les Terrasses (Alella)
Orfila (El Masnou)

Els cellers 
Alella Vinícola
Bouquet d’Alella
Joaquim Batlle
Roura  

Alta Alella
Celler Can Roda
Marqués de Alella
Serralada de Marina 

Beca Pedro Ballesteros

Amb l’objectiu de fomentar la formació de pro-
fessionals de la comercialització i el màrqueting 
del vi, l’Ajuntament ha convocat la Beca Verema, 
edició Pedro Ballesteros, destinada a sufragar el 
50% del cost acadèmic del curs 2014-2015 a 
quatre alumnes de primer o segon curs del Grau 
Superior de Gestió Comercial i Màrqueting Enolò-
gic que s’imparteix a l’Institut Alella. La beca té 
un import total de 750€ (187€ per alumne), 
les sol·licituds es poden presentar fins al 25 de 
setembre però cal estar matriculat prèviament. 
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La Generalitat aprova definitivament el POUM
··································································································
La nova normativa urbanística entrarà en vigor a partir de la seva publicació 

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). 
··································································································

···································································································
Divuit municipis organitzen activitats del 19 de setembre al 5 d’octubre.

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

Més de 70 cites a la Setmana del Vi

Després de la Festa de la Verema arri-
ba el torn de la Setmana del Vi DO Ale-
lla. La iniciativa, que promou el Con-
sorci DO Alella, arriba a la seva 
cinquena edició sumant complicitats 
de promotors públics i privats amb la 
voluntat de donar a conèixer els vins 
de la DO i el patrimoni cultural i gas-
tronòmic del territori.

La Setmana del Vi inclou 72 activi-
tats que es desenvoluparan en espais 
públics i privats de 18 municipis: Alella, 
Argentona, Barcelona, El Masnou, Lli-
nars del Vallès, Martorelles, Mataró, 
Montornès del Vallès, Pineda de Mar, 
Premià de Mar, Sant Antoni de Vilama-
jor, Sant Fost de Campsentelles, Santa 
Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vall-
romanes, Vilanova del Vallès i Vilassar 
de Dalt. Una xerrada sobre els reptes de 

··············································································································
La Generalitat ha donat el vistiplau de-
finitiu al Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal  (POUM) d’Alella. La Comis-
sió Territorial d’Urbanisme de Barcelo-
na, organisme depenent de la Conselle-
ria de Territori i Sostenibilitat, va 

aprovar definitivament a la sessió del 
passat 16 de juliol la nova normativa 
urbanística d’Alella, que entrarà en vi-
gor l’endemà de la seva publicació al 
Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya (DOGC).

L’Ajuntament va enllestir la tramita-
ció del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, l’instrument normatiu que 
fixa les claus per al desenvolupament 
d’Alella dels propers 15 anys, amb 
l’aprovació provisional que es va fer al 
Ple del 22 de maig. L’aprovació provi-
sional va comptar amb un ampli su-
port: el vot favorable de 12 dels 13 
representats del plenari. El POUM es 
va aprovar amb el vot a favor de 
ERC+SxA, CiU, PSC, PP i la regidora 
de Gd’A. L’altre regidor de Gd’A es va 
abstenir a la votació.

Els objectius estratègics del plane-
jament urbanístic són: protegir el pai-
satge i valoritzar el sòl no urbanitzable 
d’ús agrícola i forestal; generar un parc 
d’habitatge assequible i de protecció 
oficial; incrementar i millorar els equi-
paments públics; i dinamitzar l’econo-
mia i el sector productiu terciari.

futur de la DO de Quim Batlle, president 
del Consell Regulador, programada per 
al 19 de setembre serà l’inici d’un pro-
grama en el qual es poden trobar tasts 
de vins i maridatges, sortides, visites a 
cellers, passejades en poni, xerrades, 
concerts, recitals poètics, cinema, con-
curs de fotografies, activitats infantils, 
gastronomia, ioga, pintura... Més infor-
mació a www.doalella.cat. 

Enquesta per detectar les 
necessitats de la gent gran 
La Regidoria de Serveis Socials, 
amb la col·laboració de la Diputa-
ció, s’ha adherit al programa Ser-
veis Socials més a prop que té per 
objectiu detectar les necessitats de 
les persones més grans de 80 anys 
que actualment no reben atenció 
domiciliària ni són usuàries de Ser-
veis Socials. Les persones que es 
troben en aquesta situació (unes 
327 aproximadament) rebran una 
trucada d’un equip de professionals 
de l’empresa Fundació Desenvolu-
pament Comunitari, per tal de con-
certar una visita en la qual se’ls 
farà una enquesta per tal de valorar 
les seves necessitats i se’ls infor-
marà dels recursos municipals soci-
als i comunitaris. L’Ajuntament 
enviarà una carta informativa a 
totes les persones empadronades a 
Alella més grans de 80 anys en la 
qual se’ls informarà dels objectius 
d’aquesta iniciativa. 
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Canvi de model per als residus

L’Ajuntament ha decidit fer un replan-
tejament en la recollida de residus amb 
l’objectiu de fer un salt qualitatiu del 
servei, millorar-ne els resultats, incre-
mentar el reciclatge i racionalitzar i 
endreçar les àrees de recaptació i el 
seu impacte a la via pública. Aquests 
són els objectius principals que s’han 
tingut en compte a l’hora d’elaborar els 
plecs de condicions per a la contracta-

ció del servei, que es va aprovar en el 
Ple municipal del 31 de juliol amb els 
vots favorables d’ERC+SxA, CiU, PSC 
i PP i l’abstenció de G’dA.

El pressupost de licitació estableix 
una quantitat màxima anual de 
622.000€ (IVA inclòs) i una durada 
del contracte de quatre anys i dos més 
de possibles pròrrogues. Donada la 
quantia del contracte (que pot arribar a 
superar els 3,7 milions d’euros) la lici-
tació també s’ha publicat al Diari Ofi-
cial de la Unió Europea.

A més del rebuig i l’orgànica, el nou 
servei incorporarà la gestió de la reco-
llida selectiva de residus d’envasos, 
vidre, paper i cartró que fins ara estava 
delegada al Consell Comarcal del 
Maresme. Es canviaran tots els conte-
nidors, que seran d’un únic model, i 
totes les àrees de recollida concentra-
ran les cinc fraccions. 

El termini de licitació finalitza el dia 
15 de setembre. 

Els punts de recollida concentraran els cinc contenidors. 

L’Ajuntament subvenciona amb 
50.500€ els centres educatius.
Les aportacions econòmiques de 
l’Ajuntament als centres educatius i 
les seves respectives AMPA ascen-
deixen enguany a 50.485€. Aquest 
és l’import derivat dels sis convenis 
de col·laboració que l’Ajuntament 
va signar el passat mes de juliol 
amb l’Escola Fabra, l’Escola la Ser-
reta, l’Institut d’Alella i les AMPA 
dels tres centres educatius. Del 
conjunt de les subvencions 
33.655€ són per als centres edu-
catius i 16.830€ per a les AMPA. 
Els convenis de col·laboració con-
creten un seguit de compromisos 
de la comunitat escolar per millorar 
la qualitat educativa i estableixen la 
seva participació en les activitats 
que s’organitzen al municipi. 

Convenis amb la Fundació 
“La Caixa” i la Fundació AGI
L’Ajuntament, l’Obra Social “La 
Caixa” i l’Associació Gent Gran 
d’Alella han renovat el seu compro-
mís amb la gent gran d’Alella amb 
la signatura d’un conveni de col-
laboració per tal d’impulsar la pro-
moció de l’envelliment actiu i salu-
dable d’aquest col·lectiu. L’acord, 
que dóna continuïtat a la tasca de 
col·laboració iniciada ara fa 16 
anys, inclou la realització d’activi-
tats relacionades amb la tecnologia 
de la informació, la participació i el 
voluntariat i de promoció de la salut 
i el benestar. D’altra banda, l’Ajun-
tament ha signat un conveni amb la 
Fundació AGI per tal d’oferir aten-
ció psicològica  a infants i famílies 
amb risc d’exclusió social, a partir 
del qual es facilitarà un espai muni-
cipal per donar atenció i fer el 
seguiment de les famílies usuàries.  

El 5 d’octubre torna la Fira de 
Professionals i Comerç d’Alella 
La Plaça de l’Ajuntament es convertirà 
el proper 5 d’octubre en el punt de tro-
bada de l’activitat econòmica i empre-
sarial d’Alella en la segona edició de la 
Fira de Professionals i Comerç que or-
ganitza Alella Negocis amb la col-
laboració de l’Ajuntament. Durant tot 
el matí, professionals, comerços i peti-
tes i mitjanes empreses del poble do-
naran a conèixer els seus productes i 
serveis. La Fira és una bona oportuni-
tat per conèixer una part important de 
l’activitat econòmica que es desenvo-
lupa a Alella. 

La primera edició de la Fira es va 
celebrar el 6 d’octubre de l’any passat i 
va comptar amb la participació de 44 
professionals, comerços i represen-

tants de petites i mitjanes empreses 
que van oferir als assistents un tastet 
dels productes i serveis que s’ofereixen 
al poble. 

Mercat de 2es Oportunitats 
El 25 d’octubre, de 10 a 18h, es farà a la plaça 
d’Antoni Pujadas la tercera edició del Mercat de 
Segones Oportunitats. El mercat és obert a per-
sones no professionals, les entitats i els centres 
escolars, preferentment d’Alella, perquè puguin 
vendre o fer intercanvi d’articles de segona mà, 
productes de creació pròpia i material de mar-
xandatge. Les inscripcions es poden fer del 25 
de setembre i fins al 15 d’octubre. Més informa-
ció: www.alella.cat/mercatoportunitats. 

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

··································································································
El nou servei, en procés de licitació, incorporarà la gestió de les fraccions de 
selectiva de cartró, envasos i vidre que fins ara gestionava el Consell Comarcal.

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

Signatura del conveni amb l’Institut Alella. 
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Sant Feliu fa ple 
···································································································
La Festa Major omple places i carrers d’Alella. 
···································································································

Sant Feliu va tornar a demostrar el seu 
poder de convocatòria a Alella. Seguint 
la tendència de les darreres edicions, la 
Festa Major va treure la gent al carrer 
per participar en les prop de 40 activi-
tats programades, demostrant un cop 
més que segueix més viva que mai. 

L’alta participació en la major part 
dels actes programats i la forta impli-
cació de les entitats del municipi són 
els trets més destacables d’una cele-
bració que en els darrers anys ha vist 
incrementada considerablement la 
seva afluència de públic. 

L’Hort de la Rectoria va ser, com ja 
és habitual, el principal punt de trobada 
dels alellencs i alellenques. Per aquest 
espai, convertit per uns dies en un gran 
escenari festiu, van passar cada nit 
milers de persones que van compartir la 
sessió de cinema a la fresca, els con-
certs, els balls i les havaneres. Pel que 
fa a la Nit Jove cal destacar, com a 
novetat, la contractació d’un servei de 
transport públic especial per tal d’evitar 
riscos de desplaçaments al jovent. 

Un dels moments importants de la 
Festa Major va ser l’estrena dels Dia-
blons: la colla infantil dels Diables del 
Vi d’Alella. En el seu primer correfoc, el 
darrer dia de la Festa, els diables petits 
van demostrar la continuïtat d’una 
entitat fortament arrelada a Alella i 
amb un paper determinant en tots els 
actes festius del municipi. 

També va ser molt especial la trobada 
de “La Grossa” de Cap d’Any amb la 
Roser capgrossa i amb la Roser Arenas. 
Totes tres es van fotografiar juntes durant 
el concert de l’Orquestra La Selvatana. 

Tot i l’amenaça de pluja que va 
haver-hi en alguns moments, els núvols 

Concurs de peres farcides
1r premi Residència Els Rosers
2n premi Lídia Moré
3r premi Carmen Barnadas Figueras
Millor presentació Montserrat Xicola 

Campionat de tibada de llibant
1r classificat masculí Golden grape Can Cabús
2n classificat masculí Sircan
3r classificat masculí Els arreplegats
4t classificat masculí Els ninjes
1r classificat femení Les bandarres
2n classificat femení Les angeletes d’Alella
3r classificat femení Peres farcides
4t classificat femení Golden grape Can Cabús
5è classificat femení Les espartanes 
Mèrit esportiu Les espartanes 
Tibada més ràpida Les bandarres 

4t campionat 3x3 infantil 
1r classificat pre benjamins Espectacle
2n classificat pre benjamins Els Dimonis
1r classificat benjamins Supermasnou
2n classificat benjamins Minions
1r classificat alevins Alella Team
2n classificat alevins Minions 
1r classificat infantils Titus 
2n classificat infantils Independent Team 

El gran ball de gala de l’Orquestra La Selvatana va ser un dels actes més concorreguts de la Festa Major. 

Concurs de dibuix infantil 
Categoria A
1r premi: Max Ponsa 
2n premi: Caterina Tarrado
3r premi: Carla Andreu

Categoria B
1r premi: Mariona Herrera
2n premi: Abril Bernocco
3r premi: Lluis Ramos

Categoria C
1r premi: Daniela Lentisco
2n premi: Max Herrera
3r premi: Santi Ramos

Menció Especial Ivan Ramos 

es van aliar amb Sant Feliu i l’aigua no 
va arribar a afectar les activitats. 
Només es va haver d’ajornar la cerca-
vila de gegants del dissabte a la tarda 
que es va fer l’endemà al migdia. 

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

L’Ajuntament agraeix la col·laboració 
i la implicació de totes les entitats i 
de les persones que a títol particular 
contribueixen a l’èxit de la Festa Major. 
···················································
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La cirereta del pastís 

“En la carrera d’una artista hi ha esce-
naris emblemàtics i aquest és un 
d’ells:  aquest espai és una meravella i 
estic molt emocionada d’actuar en un 
lloc així”, va reconèixer la soprano Ain-
hoa Arteta als Jardins de Cal Marquès 
en el concert de comiat del Festival 
d’Estiu. La cantant basca es va mostrar 
meravellada per l’entorn i va aconseguir 
transmetre al públic la seva emoció 
amb un programa amb peces de Robert 
Schumann, Richard Strauss, Isaac 
Albéniz, Enrique Granados i Manuel de 
Falla. Fora de programa, la soprano va 
regalar als assistents una interpretació 
a cappella d’El cant dels ocells i es va 
acomiadar del públic amb la màgia d’O 
mio babbino caro, de Giacomo Puccini.

El concert d’Ainhoa Arteta va ser la 
cirereta del pastís de celebració dels 
deu anys de Festival d’Estiu, un aniver-
sari que va tenir d’altres moments molt 
especials: els dos concerts de Músics 
en Residència del 17 i 19 de juliol a 
l’Església o el descobriment de la 
potent i sensual veu de la “princesa del 
soul” Sara Pi a l’escenari del Parc de 
Can Sors. A aquesta desena edició 
també s’han explorat nous escenaris, 
com el restaurant Els Garrofers, i s’ha 
obert el Festival a promotors privats 
amb la incorporació de la proposta 
musical i gastronòmica de Saborasons 
que va tenir com a cap de cartell el 
pianista Chano Domínguez. 

El pianista Chano Domínguez acompanyat de Marina Albero, al restaurant Els Garrofers. La veu potent de Sara Pi va enamorar el públic assistent al concert del Parc de Can Sors. 

Els Músics en Residències van captivar el públic en els dos concerts que van oferir el 17 i 19 de juliol a l’Església d’Alella. 

La soprano Ainhoa Arteta es va mostrar molt entusiasmada amb la bellesa de l’espai dels Jardins de Cal Marquès. 

·······················································································································································
Ainhoa Arteta acomiada la desena edició del Festival d’Estiu amb una actuació memorable als Jardins de Cal Marquès. 

·······················································································································································
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El 28 de setembre Tu fas Alella!  

El 28 de setembre és la data prevista 
per a la cita anual de l’associacionisme 
local: la Trobada d’Entitats i del Volun-
tariat Tu fas Alella! La Plaça de l’Ajun-
tament acollirà durant tot el matí una 
mostra amb parades de les diferents 
associacions del municipi que donaran 
a conèixer les activitats que desenvo-
lupen al llarg de l’any. La festa té per 
objectiu promoure el teixit associatiu 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 aca-
barà amb un dinar popular a Can 
Gaza. 

···································································································
La Plaça de l’Ajuntament acollirà la Trobada d’Entitats i del Voluntariat. 

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

El voluntariat s’organitza 

Un grup de persones que realitzen tasques de 
voluntariat al municipi, amb el suport de la Regi-
doria de Serveis Socials, promou la creació d’una 
associació de voluntaris i voluntàries amb l’objec-
tiu de concretar les tasques de voluntariat social, 
regular-ne el funcionament i valorar nous àmbits 
d’actuació. Per tal d’informar de la constitució 
d’aquesta entitat i sobre els valors del voluntariat 
i els beneficis que comporta per a la societat, 
s’ha programat per a l’1 d’octubre a les 19.30h 
a Can Lleonart una xerrada amb el títol “Tu fas 
Alella. Descobreix els valors del voluntariat” . 

La veu potent de Sara Pi va enamorar el públic assistent al concert del Parc de Can Sors. 

Noves propostes a Can Lleonart 
···································································································
A partir del 16 de setembre es poden fer les inscripcions als cursos i tallers. 

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

El centre cultural Can Lleonart reprèn 
l’activitat el 6 d’octubre amb una nova 
oferta d’activitats que es desenvolu-
parà entre els mesos d’octubre i 
desembre. El programa de tardor ofe-
reix una setantena de cursos i tallers, 
19 dels quals són nous. Els antics 
alumnes i els veïns i les veïnes d’Alella 
poden formalitzar les inscripcions els 
dies 16 i 17 de setembre. Les inscrip-

cions s’obren a tothom a partir del 18 
de setembre. 

Tertúlies, música, cinema i molt més 
A més dels cursos i tallers, el programa 
inclou moltes altres activitats: cinema 
en versió original, tertúlies, itineraris i 
sortides, i el cicle dedicat aquesta tem-
porada a la música clàssica. Més infor-
mació a www.canlleonart.com.  

Les novetats de la temporada 

  La Catalunya medieval
  Alella 1714
  La 1a Guerra Mundial. La gran guerra   
  Evolució de la població
  L’art del Renaixement a Europa
  Amics de l’Òpera de Can Lleonart
  Gaudim de la literatura 
  Gestió de les emocions i els sentiments   
  Prezzi
  Dropbox

  Curs d’introducció a les xarxes socials   
  Presenta les teves imatges
  Taller de cuina japonesa
  El Nou Antigó, canapès 
  Taller de masses amb la Petita Mallorquina
  Tast de vins de Costers del Segre
  Caves amb maridatge
  Conversa inicial d’anglès
  Conversa d’alemany elemental  

Voluntaris de vuit països participen 
a un camp de treball a Alella
Una desena de voluntaris i voluntà-
ries de vuit països diferents han 
participat en un camp internacional 
de treball organitzat pel Servei Civil 

Internacional (SCI) a Catalunya i el 
col·lectiu ecologista La Garnatxa 
amb el suport de l’Ajuntament 
d’Alella. Durant la seva estada a 
Alella, del 27 de juliol al 8 d’agost, 
els participants han pogut compar-
tir experiències, conèixer el nostre 
entorn i prendre part activa de les 
diferents activitats organitzades al 
municipi, al temps que han realitzat 
tasques de neteja de rieres i espais 
naturals, amb l’objectiu d’eliminar 
espècies invasores i afavorir la recu-
peració de comunitats de fauna i 
flora d’aquests espais. L’Ajuntament 
ha donat suport a aquesta iniciativa 
facilitant a les persones voluntàries 
allotjament en equipaments muni-
cipals i suport econòmic per a la 
manutenció i els materials. 

L’Ajuntament cedeix fins al 2018 
els drets d’imatge de “La Grossa” 
L’Ajuntament d’Alella i l’Entitat Au-
tònoma de Jocs i Apostes de la Ge-
neralitat (EAJA) van signar el 24 de 
juliol un conveni de col·laboració 
que renova fins al desembre de 
2018 la cessió en exclusiva dels 
drets d’imatge de la capgrossa “Ro-
ser” a favor d’aquest organisme au-
tònom adscrit a la Conselleria 
d’Economia i Coneixement, per a la 
seva explotació comercial com a 
imatge de “La Grossa” de Cap 
d’Any. Els beneficis d’aquest sorteig 
es destinen a fins socials. La figura 
és propietat de l’Ajuntament i es va 
estrenar fa 27 anys com a reconei-
xement a una persona molt cone-
guda i implicada en la vida associ-
ativa del poble: Roser Arenas. 

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

Matriculacions a l’Espai Actiu 
Del 2 al 10 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 25 de setembre a les 19h 
a les antigues Escoles Fabra. Les 
classes comencen l’1 d’octubre.  
(www.alella.cat/espaiactiu).

La Coral Jove busca cantaires 
La Coral Jove inicia una nova tem-
porada al mes d’octubre amb les 
portes obertes per a tots els nens i 
nenes d’Alella, d’entre 8 i 14 anys, 
als qui els agradi cantar i vulguin 
gaudir d’aquesta activitat. Les sessi-
ons es fan 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’Edu-
cació (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 
2008 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 12h. Les inscripcions 
es fan a partir de l’1 de setembre al 
Complex Esportiu Municipal - UFEC.

Els millors gaspatxos
Divuit concursants van participar 
en el concurs de gaspatxos que es 
va celebrar el 26 de juliol a La Por-
xada, organitzat per la parada Frui-
tes i Verdures Aymar del Mercat 
Municipal i l’Ajuntament. Després 
de degustar les diferents propostes, 
el jurat va premiar les elaboracions 
de Manel Gullén, Conxita Ventejo i 
Dolors Martínez, dins de la catego-
ria de millors gaspatxos tradicio-
nals. A la categoria de gaspatxos 
innovadors, els premis van ser per 
Sandra Stafeni, Fina Soler i Mite Vi-
laseca. El concurs forma part de les 
diferents iniciatives promogudes 
per la Regidoria d’Emprenedoria i 
Ocupació per afavorir l’activitat co-
mercial al Mercat Municipal. 

Les fotos de l’Adrenalina d’Estiu 

Sortida a Illa Fantasia i  taller de clown Sortida de surf i taller de percussió. 

··································································································· 
Les activitats adreçades a adolescents han  tingut una bona acollida. 

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

A punt els cursos de l’EIE
···································································································
L’1 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 de l’1 de setembre
Inici de les activitats: l’1 d’octubre 

L’1 d’octubre comencen les activitats a  
l’Escola d’Iniciació Esportiva Municipal 
(EIE). Les inscripcions per al curs 
2014-2015 es poden a partir de l’1 de 
setembre, i fins que hi hagi places dis-
ponibles, al Pavelló Municipal. S’hi ofe-
reixen nou propostes esportives a nens 
i nenes d’entre 3 i 14 anys: atletisme, 

fit-kid, futbol sala, gimnàstica rítmica, 
judo, multi-esport, patinatge, pre-esport 
i taekwondo. Les activitats es realitzen 
al Pavelló Municipal d’Esports, a l’Es-
cola Fabra i a la Pista d’Entrenament 
d’Atletisme. Més informació a www.ale-
lla.cat/escolainiciacioesportiva i al 
Pavelló Municipal (93 540 19 93). 
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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 Perseverança

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

El 9-N  serà el punt d’inflexió del nostre procés cap 
a la plena sobirania de Catalunya. El resultat de 
la consulta determinarà la direcció que haurà de 
prendre el nostre país en el futur. Abans, el Pre-
sident haurà convocat els catalans a les urnes en 
base a la nostra legalitat, amb totes les garanties. 
La consulta ha de ser impecable.

Previsiblement l’Estat farà tot el possible per a 
obstaculitzar i impedir la consulta. No la vol de cap 
manera perquè admetre-la és, de fet, reconèixer la 
nació catalana. La defectuosa democràcia espa-
nyola només ens deixa “jugar” a l’independentis-
me: podem votar molt majoritàriament programes 
que incorporin crear l’Estat català però Espanya, 
per si mateixa, no admetrà mai el resultat. L’estat 
de dret espanyol és una trampa pels catalans. 

A diferència del cas d’Escòcia i la Gran Breta-
nya, el nostre procés necessita per tant la implica-
ció de la comunitat internacional, començant pels 
principals creditors d’Espanya. Serà el món qui 
trenqui el mur espanyol. Però els Estats estrangers 
tot just s’estan posant al dia del problema. Ni por-
ten encara el nostre ritme, ni estan segurs de si tot 
plegat no es resoldrà per si sol. Volen assegurar-se 
que el “problema” és irreversible i que “Catalunya” 

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

Cristina Xatart, 
Primera tinent d’alcalde 
i Regidora de Promoció d’Alella. 

Ara és l’hora de fer-nos sentir. 

A ningú se li escapa que el nostre país està vivint 
uns moments crucials per al seu esdevenidor. La sen-
tència del Tribunal Constitucional del 2010, retallant 
l’Estatut referendat pel poble de Catalunya, va marcar 
per a molts ciutadans i ciutadanes del nostre país un 
punt d’inflexió. Quedava clar que dins l’Estat espa-
nyol Catalunya no podria progressar més en el seu 
autogovern. La gran manifestació del 10 de juliol de 
2010, la manifestació massiva de l’onze de setembre 
de 2012 i la via Catalana de l’any passat, són el reflex 
d’aquest convenciment ciutadà que va in crescendo. 

El procés té dos motors, l’institucional i el 
ciutadà. Els ajuntaments, com a institucions de 
contacte directe amb la ciutadania també hi tenen 
molt a dir. Des de l’Ajuntament d’Alella i amb l’im-
puls del nostre grup municipal, s’han emprès tot un 
seguit d’accions: la declaració d’Alella com a Terri-
tori català lliure, l’adhesió a la Declaració de sobi-
rania del Parlament de Catalunya i al Pacte nacio-
nal pel dret a decidir, l’exercici de la sobirania fiscal 
mitjançant l’ingrés a l’Agència Tributària de Catalu-
nya dels impostos que paga l’Ajuntament, l’adhesió 
a l’Associació de Municipis per la Independència, 
etc, Són accions que demostren la voluntat inequí-

SETEMBRE 2014

és la solució. Llavors actuaran, influiran. La labor 
internacional de la Generalitat i els nostres lobbys 
està essent fonamental  perquè la cosa maduri en 
la bona direcció. El procés l’hem de conduir sobre-
tot en clau internacional, amb pulcritud i perseve-
rança. Cap passa enrere ni cap relaxació en el full 
de ruta, però tampoc cap precipitació ni error. La 
confiança ho és tot: confiança en nosaltres matei-
xos, i confiança en les nostres institucions i en el 
president de Catalunya. 

Per això aquest Onze de Setembre és tan o més 
important que els darrers. És  el missatge renovat al 
món de la nostra ferma determinació democràtica a 
decidir el nostre futur polític com a nació sobirana. 
Ho acceptaran. 

voca d’una àmplia majoria dels regidors i regidores 
representants de la ciutadania alellenca.

L’altre motor, el ciutadà, és sense dubte el que ha 
de permetre que el  procés arribi a culminar.  Aquesta 
responsabilitat la tenim tots nosaltres com a homes i 
dones integrants de la societat civil catalana i també 
organitzacions com l’Assemblea Nacional Catalana 
i Òmnium Cultural, principals canalitzadores de la 
immensa força de la ciutadania i de la seva voluntat 
tossuda, pacífica, democràtica i organitzada que vol 
el dret a decidir per al nostre país.

S’acosta l’11 de setembre. De nou tenim l’opor-
tunitat com a ciutadans i ciutadanes de fer sentir 
la nostra força i tornar a ser notícia de portada a 
la premsa internacional. Hem de demostrar, amb 
l’assistència massiva a la “V”, que el 9 de novem-
bre volem votar, un fet normal en qualsevol soci-
etat democràtica però que des de l’estat espanyol 
se’ns nega reiteradament. Us animem a formar part 
d’aquesta “V” que serà decisiva per mostrar la veu 
d’un poble que demana respecte per la seva identi-
tat, per la seva llengua, pel seu model educatiu, per 
la seva gent... en definitiva, pel seu futur.  I demana 
poder-ho fer des de la plena llibertat.
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Mercè Marzo, 
671 476 858
marzogm@alella.cat
Josep Bardés
607 799 325
bardesjosep@gmail.com
www.gentdalella.cat

GENT D’ALELLA

PARTIT POPULAR La “alfombra-independencia” de los pujolone 

Érase una vez un Principado que formaba parte de 
un Reino. El Reino tenía su Rey, con una familia que 
vivía de la Corona y, algunos de sus miembros, de 
varios chanchullos. El Monarca hacía vida propia de 
quien ciñe Corona…viajes, cacerías, yates… Pero 
en ese apartado Principado gobernaba, en nombre 
del Monarca, un hábil valido que durante casi 24 
años hizo y deshizo. Cuando fue apartado por vo-
luntad popular consiguió colocar a su delfín y exres-
ponsable de su Hacienda en situación de relevarle, 
al tiempo, en su posición gobernante. Ya senil y con 
una cohorte de retoños criados en la acomodación 
que brinda la extensa permanencia del patriarca en 
el poder, los hijos empezaron a ser conocidos por 
aprovecharse de la cosa pública para engordar el 
bolsillo privado. La policía del Reino investigó la os-
tentosa y opulenta vida que llevaba el clan…yates, 
coches y fincas de lujo generadas por comisiones 
recibidas de aquellos privados que contrataban con 
la administración gobernada por Don Pujolone. Y 
ante la posibilidad de que finalmente se destapara 
el pastel de la trama y los miles de millones obteni-
dos a costa del erario público, finalmente el delfín, 
una vez recuperado el poder temporalmente perdi-
do, emprendió el camino del tren llamado “inde-

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

I sobre la recollida d’escombraries, no podem decidir? 

El govern municipal canviarà tots els contenidors 
del poble en un termini d’uns sis mesos a través de 
la contracta més gran que mai s’ha fet a Alella: 3,6 
milions d’euros . Canvi de model de contenidors, 
de sistema de recollida, modificació dels punts 
d’ubicació..... L’inici de l’expedient de contractació 
va passar pel Ple de juliol sense soroll: no hi ha 
enquestes prèvies de satisfacció, o d’opinió sobre 
com ens agradaria que es fes a Alella la recollida de 
residus, ni procés participatiu previ, com fan altres 
ajuntaments abans d’establir les bases d’una licita-
ció d’aquestes característiques...

Han decidit en base a un estudi que ha pres en 
consideració tres dels sistemes de càrrega de con-
tenidors, tot i descartant analitzar la implantació de 
més contenidors soterrats i altres possibles alterna-
tives, i sense facilitar anàlisis de cost-benefici.

Gent d’Alella va proposar contemplar actuaci-
ons de desratització, ja que el contracte inclourà 
la neteja de les àrees de contenidors. Donat que 
inclou 10.000 € el primer any i un 1% anual per 
tasques de sensibilització i informació, hem propo-
sar un procés participatiu alhora d’escollir les ca-
racterístiques finals dels contenidors, els elements 
accessoris i les ubicacions definitives (passarem de 

170 a entre 100 i 120), aspectes sobre els que 
l’Ajuntament tindrà la última paraula. I, finalment, 
que el plec incorpori criteris de l’economia del be 
comú .per a ser més solidaris i efectius en sosteni-
bilitat ecològica, justícia social i transparència. 

Es preveu un increment del cost entre el 8,85% i 
el 17,41%, però al Ple no es va aclarir si tindrà o no 
una repercussió en la taxa d’escombraries. El bon ús 
que fem els veïns per incrementar la separació dels 
residus pel seu reciclatge serà fonamental, no només 
pels efectes mediambientals, sinó en la factura final 
que pagarà l’Ajuntament. Tampoc s’ha volgut analit-
zar la licitació conjunta de la recollida de residus amb 
la neteja viària (tots dos contractes ja caducats), o 
mancomunar aquests serveis. Massa dubtes i qüesti-
ons pendents per a donar la nostra aprovació. 

pendencia” para desgajar al Principado del Reino y 
eludir así la acción policial y judicial que se cernía 
sobre la banda. Aprovechó para ello sentimientos 
legítimos ajenos que hizo suyos cual Moisés divi-
namente electo. Pero finalmente el tren resultó no 
ser para el clan más que una alfombra bajo la que 
seguir barriendo y ocultando las inmundicias de los 
trapicheos lucrativos con los que la “famiglia” ha-
bría obtenido más de 1.800 millones de euros, se-
gún la policía del Reino. Y se destapó la fiambrera. 
Y dentro aparecieron empresas con las que la trama 
operaba. Empresas que eran compartidas por dis-
tintos miembros del clan…Pujolone y Puignone. Y 
ello mientras el nuevo valido declaraba también ha-
ber heredado millones en cuentas en el extranjero. 
Distintos paraísos fiscales eran custodios de “confe-
sadas herencias” aunque ridículas frente a los rea-
les miles de millones obtenidos. Resultó que no era 
el Reino quien robaba al Principado…eran sus pro-
pios gobernantes. Los que durante décadas habían 
cobrado suculentas comisiones por cada escuela, 
comisaría, hospital, juzgado, carretera o autopista 
que se levantaba en el Principado. La pretendida in-
dependencia resulto no ser, para los Pujolone, nada 
más que una alfombra.
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

Glòria Mans 
manscg@alella.cat

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal de PSC 

Verema i Voluntariat 

Enguany celebrem la 40a edició de la nostra festa 
de la Verema.  Els dies 12, 13 i 14 de setembre, el 
nostre poble s’omplirà del millor dels cellers de la 
D.O. Alella acompanyats d’una acurada gastrono-
mia cuinada per restaurants d’Alella i de la nostra 
comarca. Com a novetat d’aquest any, el mercat 
municipal obrirà les seves portes el dissabte dia 
13 el vespre per oferir-nos tapes elaborades amb 
els productes de cadascuna de les seves parades. 
Aquesta festa de la verema ve farcida d’activitats 
per tal de conèixer i promoure les nostres vinyes, el 
seu vi i la seva cultura.

D’altra banda, durant el mes de setembre tam-
bé arriben dues fires relacionades amb la partici-
pació de les entitats del nostre poble. Amb la Fira 
d’entitats Tu fas Alella, volem fer un reconeixement 
a totes aquelles associacions i persones que fan 
que el nostre municipi sigui un ens viu. I en aquest 
sentit, hem organitzat el dia 1 d’octubre, una xer-
rada a càrrec de la federació de voluntariat social 
de Catalunya per a totes aquelles persones que es-
tiguin interessades en ser voluntaris o voluntàries i 
poder aportar la seva ajuda en diferents àmbits del 
fer diari del nostre poble. Per cohesionar la societat 
cal que tots hi posem el nostre granet de sorra i 

SETEMBRE  2014

amb els suport de tots i totes vosaltres de ben segur 
que podem fer un poble millor.

La Fira de professionals i de comerç d’Alella 
també n’és un exemple d’aquesta implicació que 
de forma voluntària va emprendre la seva primera 
edició l’any passat l’associació Alella Negocis. La 
bona acollida que va tenir la fira ha animat als seus 
impulsors a celebrar-ne la segona edició l’últim diu-
menge del mes de setembre d’enguany. De d’aques-
tes línies vull fer-los un reconeixement, per la feina 
que des de fa tres anys estan duent a terme, per la 
implicació i cohesió en el teixit comercial i empre-
sarial del poble i per la voluntat d’empènyer i donar 
suport al sector econòmic del nostre municipi.

Participeu i gaudiu de la nostra Festa de la Ve-
rema!

Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 22 DE MAIG DE 2014. Podeu consultar l’acta del Ple al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Extinció del Consorci del Govern Territorial de Salut del 
Barcelonès Nord i el Baix Maresme.
El Ple va acordar quedar assabentat de l’extinció del Con-
sorci del Govern Territorial de Salut del Barcelonès Nord i 
Baix Maresme en el qual participava el Consell Comarcal 
del Barcelonès juntament amb els Ajuntaments d’Alella, 
Badalona, El Masnou, Montgat, Sant Adrià de Besòs, San-
ta Coloma de Gramenet, Teià i Tiana, el Consell Comarcal 
del Maresme, el Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya i el Servei Català de la Salut. 
Acorda quedat assabentat.
Aprovació del pla pressupostari 2015-2017.
El Ple va aprovar el pla pressupostari a mig termini per 
al període 2015 a 2017 amb una previsió de ingressos 
i despeses de 10.467.164€, el 2015, 10.575.344€, el 
2016, i 10.685.699€, el 2017.
Acorda quedat assabentat. 
Aprovació modificació de crèdit. 
El Ple va aprovar una modificació de crèdit amb incorpora-
cions a diferents partides, una de procedent de romanent 
de tresoreria per un import de 126.000€ per a factures 
de 2013 que havíem estat pagades contra el pressupost 
de 2014. També s’aprova una incorporació de crèdit de 

170.000€ provinent del sobrant o de l’escreix del que en-
cara disposen del préstec del BBVA demanat per a l’am-
pliació de l’Escola Fabra i els destinen 130.000€ per a 
la redacció del projecte del nou Casal d’Alella, i 40.000€ 
més per obrir una partida davant la possibilitat de poder 
adquirir el terreny vinculat o confrontant al Casal d’Alella. 
Aprovat per unanimitat. 
Aprovació provisional del Pla d’Ordenació Urbanística mu-
nicipal (POUM).
El Ple va aprovar resoldre les al·legacions presentades a 
l’aprovació inicial del POUM en el sentit estimatori, de-
sestimatori o de declaració d’extemporaneïtat; declarar 
que s’ha pres en consideració l’informe de sostenibilitat 
ambiental, la memòria ambiental i la Resolució sobre la 
memòria ambiental i els informes de les administracions i 
els organismes afectats per raó de les seves competències 
sectorials;  i aprovar provisionalment el POUM.
Aprovat amb els vots favorables d’ERC+SxA, CiU, PSC i PP 
i una regidora de Gd’A i l’abstenció d’un regidor de Gd’A. 
Aprovació del protocol per a l’abordatge de la violència en-
vers les dones. 
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 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 

TAXI A DEMANDA

ITINERARISENOTECA

DEIXALLERIA MÒBIL
Del 9 al 14 de setembre (11 de setembre tancat) 
Del 7 a l’11 d’octubre (12 d’octubre 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.

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.

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

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 12 de setembre i el 10 d’octubre, de 10.30 a 13h (www.alella.cat/busconsum)

BUS CONSUM

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 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: SETEMBRE - OCTUBRE

6 i 7 setembre            GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
11 de setembre BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
13 i 14 de setembre MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
20 i 21 de setembre BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
27 i 28 de setembre GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
4 i 5 d’octubre  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
11 i 12 d’octubre BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
18 i 19 d’octubre GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
25 i 26 d’octubre       MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
1 de novembre           GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
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 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”. 

CALENDARI DEL CONTRIBUENT MAIG - SETEMBRE DE 2014
Impost vehicles tracció mecànica                                                  02.05.2014 a 02.07.2014
Taxa de residus urbans                                                                  02.05.2014 a 02.07.2014
Taxa gestió residus domèstics i residus comercials                        02.05.2014 a 02.07.2014
Taxa d’ocupació de via pública 3r trimestre                                   14.07.2014 a 15.09.2014
Mercat municipal 3r trimestre                                                       14.07.2014 a 15.09.2014
IBI urbà (3a fracció domiciliat)                                                      01-09-2014
IBI rústica                                                                                     05.09.2014 a 05.11.2014
Impost d’activitats econòmiques                                                   05.09.2014 a 05.11.2014 

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 
www.alella.cat
De dilluns a divendres de 8.15 a 14.00 h. 
Dijous tarda de 16.15 a 19.30 h. 

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

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

CAN MANYÉ ESPAI D’ART I CREACIÓ
93 540 87 23
Dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20.30 h
Dissabte i diumenge d’11 a 14 h. 

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

CENTRE CULTURAL CAN LLEONART
93 540 40 24 
www.canlleonart.com
De dilluns a divendres de 8 a 14 h
De dilluns a dijous de 16 a 21 h

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95
www.ufec.cat
De dilluns a divendres de 7 a 23 h, dissabte de 8 a 20 h
Diumenge i festius de 9 a 14 h 

CONSORCI DO ALELLA
93 555 63 53
www.doalella.cat

ESPAI JOVE (Antigues Escoles Fabra)
93 540 72 45 
www.alellajove.cat
De 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 

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS ABELARDO VERA 
93 540 19 93

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

CONSULTORI LOCAL ALELLA (Ambulatori)
93 555 03 54 (Urgències)
902 11 14 44 (Cita prèvia)

DEIXALLERIA
93 555 86 99
www.ladeixalleria.cat
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Diumenge de 10 a 13 h
Dilluns tancat

GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ
93 540 61 71
De dilluns a divendres de 9 a 14 h 

JUTJAT DE PAU
93 555 82 05
De dilluns a divendres de 9 a 13 h

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
93 790 55 60

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

Agenda d’activitats

19h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Presentació del llibre “Avui jugarem a relaxar-nos”. A càrrec de les 
autores: Maria Àngels Castillo i Teresa Planella. 

Dijous 4 de setembre

Dissabte 6 
19.30 h Antigues Escoles Fabra.

Inauguració de “Ninots de Festa”.

Dimarts 9 
19 h Biblioteca Ferrer i Guàrdia.

Presentació del llibre “Vi, política i 
espectacle...”, a càrrec de Joan Ribas.

Dimecres 10 
18.30 h Vinya testimonial de Can Magarola.
Tallada de raïm a la vinya de Can 
Magarola i berenar infantil.

20.30 h Can Manyé.

Inauguració “Cartografies de la Verema”.

Divendres 12 
18 a 23 h Àngel Guimerà i Germans Lleonart.

Fira d’artesans.
19 h  Plaça de l’Ajuntament.

Acte d’inauguració.
20 a 23 h Hort Rectoria, Porxada, Pl. Ajuntament.

Mostra Gastronòmica.
23 h Inici a la rotonda de Can Sans (Bolet)

Correfoc Diables del Vi d’Alella. 
24 h Plaça d’Antoni Pujadas. 

Ball amb La Salseta de Poble Sec.

Dissabte 13 
9 a 23 h  Àngel Guimerà i  Germans Lleonart. 

Fira d’artesans.
9.30 h 
Visita als cellers Can Roda i 
Serralada de Marina.

10 h 
Visita al celler Roura.
Ruta “Les masies del vi a Alella”.
Tapes + Vi.
10.30 h 
Visita al celler Alella Vinícola.
10 a 14 h  parada de bus de Can Lleonart.

Banc de sang.
11 h 
Visita al celler Alta Alella. 
11 a 14 h  Plaça d’Antoni Pujadas.

Inflables per a tots els infants.
18 h Can Lleonart.

Presentació dels vins DO Alella.
20 a 23 h Hort Rectoria, Porxada, Pl. Ajuntament.

Mostra Gastronòmica.
20 a 23 h Mercat Municipal.

Tast al Mercat.
21 h Can Manyé .

Nit de la Pansa Blanca.
22.30 h Pati de Can Lleonart.

Tast  Jove de vins DO Alella. 
23.30 h  Plaça d’Antoni Pujadas.

Ball Orquestra Marinada.

Diumenge 14 
8 h Sortida de Can Lleonart. 

Despertada amb els Trabucaires 
del Vi d’Alella acompanyats dels 
Pedrenyalers i Trabucaires de Ripoll.
9 h Plaça de l’Ajuntament. 

Botifarrada popular.
9 a 23 h Àngel Guimerà i  Germans Lleonart.

Fira d’artesans.

9.30 h 
Visita guiada al celler Parxet.
10 h Avinguda de Sant Josep de Calassanç.

Plantada de Gegants.
Visita al celler Joaquim Batlle.
Tapes + Vi.
10.30 h 
Visita al celler Alella Vinícola (en anglès).
10.30 h Plaça d’Antoni Pujadas.

Sardanes Principal de Llobregat. 
Trobada de colles veteranes.
10.30 h Vinya testimonial de Can Magarola.

 Tallada de raïm per a adults. 
11 h  
Visita  al celler Bouquet d’Alella.
12 h  Avinguda de Sant Josep de Calassanç.

Cercavila de la Colla de Gegants, 
Capgrossos, Grallers i Timbalers 
d’Alella.
14 h Pati de Can Lleonart.

Dinar Jove.
18 h Alella Vinícola .

Conferència-tast amb Pedro 
Ballesteros, Master of Wine.
18 h Oficina de Turisme.

Ruta a les vinyes de la Vall de Rials.
20 a 23 h Hort Rectoria, Porxada, Pl. Ajuntament.

Mostra Gastronòmica.
21 h Inici al costat de l’Oficina de Turisme.

Correfoc infantil amb la Colla infantil 
dels Diables del Vi d’Alella.
22 h Parc Gaudí.

Havaneres amb el grup Port Bo i rom 
cremat preparat per Quico Lluch.

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Tricentenari. Club de lectura. Victus, amb l’autor Albert Sánchez Piñol.

Dijous 18 de setembre 

9h Parada de bus a concretar
Sortida. Immersió al Born. Informació alellaelmasnouteia@omnium.cat
Organitza: Òmnium Alella, el Masnou i Teià  

Dissabte 6 de setembre

11h Plaça dels Germans Lleonart*
Diada de l’Onze de Setembre. Ofrena floral.  

Dijous 11 de setembre

De 19 a 22h Riera Principal
Presentació campanya “Ara és l’hora”. Globus aerostàtic i parades.
Organitza: Òmnium Alella, el Masnou i Teià

Dissabte 13 de setembre 

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

18h Can Manyé*
La Cuina del Maresme. Presentació i taula rodona amb els xefs Ada Pare-
llada (Semproniana), Àngel Rodríquez (Cuinalella) i Xavier Orfila (Orfila).   

Divendres 19 de setembre 

20h Can Lleonart*
Alella Valora l’Esport! Xerrada. Coneixeu el “Canicross.  

Divendres 26 de setembre 

10.30h Oficina de Turisme*
Visita guiada “Alella, 1.000 anys d’història” (oficinadeturisme@alella.cat). 

Dissabte 27 de setembre

De 10 a 14h Plaça de l’Ajuntament*
Tu fas Alella! Trobada d’Entitats i del Voluntariat. Dinar popular a Can Gaza.

Diumenge 28 de setembre  

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Tricentenari. Hora del conte. Avi què va passar el 1714?, amb A. Estengre. 

Dimarts 30 de setembre 



PREINSCRIPCIÓ 
Del 16 al 27 de juny 
De 18 a 20 h 
A les Antigues Escoles Fabra

ESPAI ACTIU 
ESCOLA D'ADULTS D'ALELLA
CURS 2014/15

CURS D’INFORMÀTICA ORIENTAT A LA SUPERACIÓ DE LA PROVA ACTIC (Acreditació de 
Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació)
NIVELL BÀSIC d'octubre a gener · dimarts i dijous de 18 a 20 h · 150 € el curs
NIVELL MITJÀ de febrer a maig · dimarts i dijous de 18 a 20 h · 150 € el curs 

PREPARACIÓ PER A LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
dilluns, dimecres i djous, de 18 a 22 h · 280 € el curs

PREPARACIÓ PER A LA PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS
de dilluns a divendres, de 20 a 22 h · 280 € el curs

PREPARACIÓ PER A LA PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 45 ANYS
dilluns i divendres, de 20 a 22 h · 175 € el curs 

CATALÀ NIVELL A, B, C I D
A, dimarts de 18 a 20 h / B, dijous de 18 a 20 h / C, dimarts de 20 a 22 h / D, dijous de 20 a 22 h · 140 € el curs

PREPARACIÓ PER A LA PROVA LLIURE D’OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN SECUNDÀRIA
d'octubre a maig, horari a determinar · 170 € el curs 

CURS SOBRE TÈCNIQUES D’ESTUDI
d'octubre a gener, horari a determinar · 90 € el curs 

MÉS INFORMACIÓ 
A les Antigues Escoles Fabra (Ferran Fabra, 1 segon pis)
93 555 39 12 · de dilluns a dijous de 18 a 20 h
A l'edifici de l'Ajuntament (Plaça de l'Ajuntament, 1)
93 555 23 39 (ext.104) · educacio@alella.cat  

MATRICULACIÓ 
Del 2 al 10 de setembre 
De 18 a 20 h 
A les Antigues Escoles Fabra

www.alella.cat/espaiactiu

TU FAS
ALELLA!

Trobada del 
voluntariat i 
les entitats

DIUMENGE 28 DE SETEMBRE, 
A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT


