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Aprovades les retribucions dels càrrecs 
electes i les assignacions dels grups 

entra en funcionament l’Oficina d’Atenció 
a la Ciutadania 

setembre s’omple d’activitats amb la 
Festa de la Verema i la setmana del Vi

El Ple aprova inicialment el projecte executiu del nou equipament 
sociocultural que es construirà al carrer de Santa Madrona. 

L’espai cultural, a tocar
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En portada
el futur espai cultural

Arrenquem el setembre a màxima intensitat. A la Festa de 

la Verema, que enguany excepcionalment se celebra el pri-

mer cap de setmana de mes, li seguirà una Diada amb un 

nou repte per al sobiranisme i que a l’hora donarà el tret de 

sortida a la campanya electoral per a les eleccions del 27 de 

setembre al Parlament de Catalunya. Unes eleccions on una 

part de la societat del nostre país plantegem la desconnexió 

d’Espanya i la constitució d’una república catalana que ens 

doti de les eines necessàries per fer més i millors polítiques 

públiques per a la ciutadania d’aquest país.

A nivell local les properes setmanes i fins a finals d’any seran 

també molt importants. El projecte del nou Espai Cultural 

d’Alella aprovat inicialment i presentat públicament a finals 

de juliol s’haurà d’aprovar definitivament i licitar les seves 

obres aquest mes de setembre. En aquest període també es-

perem tenir notícies positives sobre el futur de la Torre del 

Governador. Elaborarem les ordenances fiscals, preveient no 

apujar la pressió fiscal, i el pressupost per a 2016 que con-

solidarà les polítiques de millora dels serveis a les persones i 

de l’espai públic dutes a terme aquests darrers anys.

Però aquesta tardor introduirem dos elements nous en l’àm-

bit de la gestió municipal. El primer serà la posada en fun-

cionament del Consell de Poble, l’òrgan consultiu més am-

pli de participació i deliberació integrat per representats de 

totes les entitats del poble i consells sectorials. I el segon 

serà la redacció i aprovació del Pla d’Actuació Municipal, 

el document que definirà les accions a dur a terme per part 

del govern d’Alella durant tot el mandat. Unes propostes que 

aprofundiran la participació ciutadana i la transparència de 

l’acció de govern.
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Recta final per al nou espai cultural
························································································································································
El Ple aprova inicialment el projecte executiu amb l’objectiu d’adjudicar les obres abans de final d’any. 
························································································································································

El Ple de l’Ajuntament va aprovar inici-
alment el passat 30 de juliol el projecte 
executiu de l’equipament sociocultural 
que es construirà al carrer de Santa 
Madrona, un edifici que per les seves 
dimensions i característiques ha d’es-
devenir el gran espai cultural del muni-
cipi i un punt de trobada per a les enti-
tats i per a la ciutadania. 

El projecte va ser aprovat amb els 
vots a favor d’ERC+SxA, Alella Primer 
i CiU, i l’abstenció de Gd’A, Alternativa 
per Alella-CUP i PP.

L’Ajuntament va adjudicar el passat 
mes de març a l’empresa Pol Femenias 
Arquitectes SLP la redacció del projec-
te bàsic i d’execució del nou espai cul-
tural per un import de 99.599€. La 
seva proposta va ser la millor valorada 
dels 19 treballs que es van presentar al 
concurs d’idees convocat per l’Ajunta-
ment.

El nou espai cultural disposarà 
d’una superfície construïda de 2.162 
m2, situats entre els carrers de Santa 
Madrona, Santa Teresa i la plaça de 
Can Patatina, i dividits en planta baixa 
i dos pisos (més una part soterrània 
vinculada a l’espai escènic). L’edifici 
acollirà una sala polivalent d’un total 
de 800 m2, inclouen la sala, l’espai es-
cènic, el magatzem i els camerinos. La 
sala estarà dotada de grades retràctils i 
un ampli espai escènic, amb capacitat 
per a 300 persones assegudes i entre 
500 i 600 de peu dret amb les cadires 
retirades. El nou equipament disposarà 
de dues sales destinades a l’escola de 
dansa, amb els vestidors correspo-
nents, una sala de música i tres bucs 
d’assajos. 

El projecte preveu destinar un espai 
de prop de 300 m2 per a ús social del 
Casal d’Alella. L’equipament també dis-
posarà d’una altra sala polivalent, més 
petita, amb capacitat per a 60 o 70 per-
sones, a més de diferents despatxos.

L’accés al centre cultural es farà des 
de la plaça de Can Patatina i l’entrada a 
l’espai del Casal es preveu des del carrer 

de Santa Madrona i hi haurà un accés 
alternatiu pel carrer de Santa Teresa.

La construcció del nou equipament 
suposarà una remodelació urbanística 
de l’entorn que permetrà donar conti-
nuïtat al carrer de Santa Teresa i la 
connexió d’aquest vial amb la plaça de 
Can Patatina.

El cost previst del projecte executiu 
ascendeix a 2.975.200€ (IVA inclòs). 
A aquesta quantitat caldrà afegir 
618.000€ de dotació de l’espai escè-
nic i 168.000€ per les grades retràc-
tils, 122.000€ de la direcció tècnica, 
més mig milió d’euros aproximada-
ment per la compra dels terrenys anne-
xes dels carrer de Santa Madrona i de 
Santa Teresa.

Està previst que les obres s’adjudi-
quin abans de final d’any i que puguin 
començar el primer trimestre de 2016.

Digues la teva
Per tal de copsar l’opinió de la ciutada-
nia sobre el nou equipament, l’Ajunta-
ment va convocar un acte públic de 
presentació del projecte el 29 de juliol 

a Can Lleonart i ha instal·lat els plànols 
i les imatges virtuals del projecte a la 
cartellera de Mercat Municipal perquè 
tothom qui vulgui pugui conèixer com 
serà el futur espai cultural. A més, s’ha 
habilitat un formulari al web municipal 
perquè els ciutadans puguin enviar les 
seves opinions i suggeriments sobre 
aquesta obra. Els formularis, que en 
cap cas tindran la consideració d’al-
legacions al projecte, també es facili-
ten i es recullen a l’Oficina d’Atenció a 
la Ciutadania (OAC). 

Les dades 

superfícies construïdes per usos previstos.

Sala polivalent 1

Casal d’Alella

Sala Polivalent 2

Sales de dansa

Sales de música

Passos i circulacions

806 m2

280 m2

208 m2

298 m2

180 m2

391 m2

Zona d’estada i bar per a ús del Casal i sala polivalent  per a capacitat per a 60 o 70 persones. 

Façana del carrer de Santa Teresa. Façana del carrer de Santa Madrona.
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···························································································

Designats els representants dels 
ens participats per l’Ajuntament 

El Ple del 9 de juliol va aprovar les re-
tribucions per dedicacions i les assig-
nacions per assistència que rebran els 
representats municipals en els propers 
quatre anys.  Dels vuit membres del go-
vern, només l’alcalde té dedicació ex-
clusiva i sis més dedicació parcial, per 
la qual rebran un total de 208.200€ 
bruts anuals. 

Els portaveus del quatre grups de 
l’oposició rebran per la seva dedicació 
parcial, d’un terç de la jornada, un total 
de 40.800€ anuals. La resta de regi-
dors, un del govern i un altre de l’opo-
sició, només cobraran per assistència 
a les reunions dels diferents òrgans de 
l’Ajuntament: el Ple de l’Ajuntament, 
la Junta de Govern i la Comissió Infor-
mativa.  

El Ple també va aprovar les assig-
nacions econòmiques que rebran els 
sis grups amb representació a l’Ajunta-
ment. Aquestes assignacions ascendei-
xen a 5.165€ anuals i oscil·len entre 
els 2.335€ i els 505€ anuals, en fun-
ció del número de regidors. 

Els sous dels càrrecs electes  
························································································································································
Les retribucions per dedicació i assistències van ser aprovades amb el vot a favor d’ERC+SxA, Alella Primer-CP i CiU, 
i l’abstenció de Gd’A, APA-CUP i PP, en el Ple del 9 de juliol. 

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

Al Ple del 9 de juliol es van designar els 
representants als consells, ens i comis-
sions participats per l’Ajuntament. 

Mancomunitat de Serveis d’Alella, 
El Masnou i Teià: Andreu Francisco i 
Ana Fernández. Mercè Marzo, Esteve 
Garcia-Ossorio, Oriol Font i Annerose 
Bloss es rellevaran en la representació 
cada sis mesos. 

Consorci Localret, Consorci de Pro-
moció Enoturística del Territori DO Ale-
lla: Andreu Francisco.

Consorci del Parc de la Serralada 
Litoral, Fons Català de Cooperació, As-
sociació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a 
la Sostenibilitat i Consorci per al Trac-

Les retribucions dels càrrecs electes i grups municipals

Andreu Francisco, alcalde (erC+sxA)
dedicació exclusiva: 45.000€ 

Fede Salas, 1r tinent d’alcalde (erC+sxA)
dedicació parcial (98,36%): 30.000€

Ana Fernández, regidora del govern (erC+sxA)
dedicació parcial (98,36%): 30.000€ 

Isabel Nonell, 2a tinent d’alcalde (erC+sxA)
dedicació parcial (89,50%): 27.300€

Glòria Mans, 4a tinent d’alcalde (Alella Primer-CP)
dedicació parcial (89,50%): 27.300€

Laura Ribalaiga, regidora del govern (erC+sxA)
dedicació parcial (80,66%): 24.600€

Anna Alfaro, regidora del govern (erC+sxA)
dedicació parcial (66,89%): 20.400€

Mercè Marzo, regidora de l’oposició (Gd’A)
dedicació parcial (33,44%): 10.200€

Esteve Garcia-Ossorio, regidor de l’oposició (CiU)
dedicació parcial (33,44%): 10.200€

Oriol Font, regidor de l’oposició (APA-CUP)
dedicació parcial (33,44%): 10.200€

Annerose Bloss, regidora de l’oposició (PP)
dedicació parcial (33,44%): 10.200€

(*) retribucions brutes anuals. 

Laura Ribalaiga al Consell 
Comarcal del Maresme
La regidora alellenca Laura Riba-
laiga (ERC+SxA) ha estat esco-
llida consellera comarcal dins del 
grup d’ERC del Consell Comarcal 
del Maresme, on també ocupa la 
quarta vicepresidència. El Ple de 
constitució del Consell, celebrat el 
24 de juliol, va reelegir president 
l’alcalde de Sant Vicenç, Miquel 
Àngel Martínez, amb els vots de 
CiU, ERC i PSC. Les tres forces 
polítiques han signat un pacte de 
govern per dirigir el Consell durant 
els propers 4 anys. El Ple del Con-
sell està format per 33 consellers 
i conselleres: 9 d’ERC, 9 de CiU, 
6 del PSC, 3 de la CUP, 2 d’IC i 
2 de C’s. Laura Ribalaiga és l’úni-
ca representant alellenca dins del 
Consell Comarcal. 

tament de Residus Sòlids Urbans del 
Maresme: Teresa Vilaró. 

Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme: Isabel Nonell.

Agrupació de Defensa Forestal 
d’Alella: Fede Salas.

Agrupació de Municipis amb Trans-
port Urbà (AMTU): Ana Fernández.

Consell Escolar Municipal: Andreu 
Francisco, Teresa Vilaró, Glòria Mans, 
Josep Bardés, Esteve Garcia-Ossorio i 
Oriol Font.  

Consell Municipal d’Habitatge So-
cial: Abel Miravet, Ferran Pou, Marc 
Viladecans, Oriol Font, Annerose Bloss 
i Mercè Pedemonte.

Teresa Vilaró, regidora del govern (erC+sxA)
276€ Ple municipal

    138€ Junta de Govern
             69€ Comissió informativa

Josep Bardés, regidor de l’oposició (Gd’A)
276€ Ple municipal

             69€ Comissió informativa

(**) Assignacions brutes per sessió.

els regidors que reben remuneració per dedicació 
exclusiva o parcial no rebran assignacions per 

assistències a Plens, Comissions informatives ni 
Juntes de Govern. 

Amb dedicació parcial o exclusiva* Assignacions per assistència**

erC+sxA (7 regidors)
Gd’A (2 regidors)

CiU (1 regidor)
APA-CUP (1 regidor)

PP (1 regidor)
Alella Primer-CP (1 regidor)

2.335€ anuals
810€ anuals
505€ anuals
505€ anuals
505€ anuals
505€ anuals

Assignació als grups municipals
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Més contenidors per recollir roba

L’empresa encarregada de la gestió dels 
residus municipals ha instal·lat cinc 
nous contenidors de roba usada ubicats 
a les àrees de recollida la plaça de la 
Sarota, la Riera Coma Fosca i dels car-
rers de Núria, La Selva i Riera Alta, els 
quals se sumen als dos que ja s’havien 
instal·lat a l’Hort de la Rectoria i al car-
rer Rosaleda. Els nous contenidors for-
men part del consorci d’entitats de la 
Cooperativa Roba Amiga, format per 
empreses d’inserció social, que té per 
objectiu fer més eficient el procés de 
gestió de la roba de segona mà i reduir 
al màxim els residus tèxtils a través 
d’un model que promogui la inserció de 
persones en situació d’exclusió social.

Què i com?

Podeu dipositar als contenidors qualsevol pro-
ducte tèxtil en bon estat: roba de vestir, roba 
de la llar, sabates, bosses de mà, cinturons...

La roba s’ha de rentar, plegar-la i dipositar-la 
en una bossa tancada. Les sabates han d’anar 
aparellades, lligades pels cordons o una cinta 
i dins d’una bossa. els cinturons i bosses de 
mà s’han de dipositar de manera que quedin el 
màxim compactades possible. 

Cal evitar posar roba bruta o estripada i tenir cura 
de que no hi hagi restes de menjar o pintures. 

Quant?

Des que es van instal·lar els primers conteni-
dors, al març de 2011, s’han recollit prop de 
50.000 kg de roba usada.

Any 2011 (març-desembre)
Any 2012
Any 2013
Any 2014

Any 2015 (gener-juny)

L’Ajuntament va estrenar el 13 de juliol 
la nova Oficina d’Atenció a la Ciutada-
nia (OAC). Amb les noves dependènci-
es, ubicades a la planta baixa de 
l’Ajuntament, s’amplia i millora l’espai 
d’atenció a la ciutadania amb unes 
instal·lacions més modernes i adequa-
des per atendre les demandes de la 

Obre l’Oficina d’Atenció Ciutadana
població. Les obres es van iniciar al 
gener i s’han realitzat per fases per 
mantenir l’atenció a la ciutadania. Amb 
la reforma, es disposa d’una superfície 
útil de 135m2 que permet agrupar en 
un mateix espai l’OAC i l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació 
(ORGT). Les obres d’adequació de les 
oficines i la dotació de mobiliari han 
tingut un cost aproximat de 120.000€.

En paral·lel a la millora de l’espai 
d’atenció presencial, també s’ha millo-
rat el sistema de realització de tràmits 
i gestions per d’Internet amb la posada 
en marxa de l’Oficina Virtual d’Atenció 
Ciutadana (OVAC). A través d’aquesta 
plataforma es poden consultar i des-
carregar formularis de més d’un cente-
nar de tràmits i gestions alguns dels 
quals es poden sol·licitar i iniciar des 
de la mateixa plataforma.

Les noves dependències, més amplies i modernes. 

Renuncia a l’adquisició dels 
jardins dels Escolapis
El Ple del 30 de juliol va aprovar la 
renuncia de l’Ajuntament al dret de 
retracte per a l’adquisició dels jar-
dins de la Torre del Governador, 
contemplat al conveni signat el pas-
sat mes de març amb l’empresa 
Torrebarnades SL. L’Ajuntament ha 
decidit renunciar a la compra 
d’aquesta finca, de més de 17.000 
m2, després que el propietari forma-
litzés el passat 26 de maig l’escrip-
tura de compraventa amb l’empresa 
Alebian XXI SL, un supòsit que ja 
estava inclòs en el conveni signat 
per l’Ajuntament i la propietat. 
L’empresa compradora té des de fa 
mesos una opció de compra sobre 
la resta del sector, on es concentren 
els edificis, per tal de desenvolupar 
un projecte hoteler de qualitat. La 
renuncia al dret de retracte va ser 
aprovada amb els vots a favor 
d’ERC+SxA, Alella Primer i CiU i el 
vot en contra de Gd’A, Alternativa 
per Alella-CUP i PP. 

Nou vehicle de prevenció 
d’incendis forestals 
L’Ajuntament disposa d’un nou ve-
hicle tot terreny destinat a la pre-
venció d’incendis forestals, que ha 
estat adquirit mitjançant un con-
tracte d’arrendament amb opció de 
compra (lísing). Es tracta d’un Toyo-
ta Land Cruiser dotat dels elements 
necessaris per a la realització de 
treballs forestals i tasques de con-
trol i vigilància adreçades a prevenir 
el risc d’incendis forestals i a actuar 
en cas que es produeixen. L’Ajunta-
ment pagarà per aquest vehicle 
59.082€ en 48 quotes mensuals, a 
partir d’un contracte signat amb el 
Banc de Santander. 

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

8.250 kg
9.250 kg 
10.450 kg 
13.750 kg
7.400 kg 
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Festa de la Verema: enologia, gastronomia i cultura
Alella enceta el mes amb la Festa de la 
Verema, que enguany s’anticipa i se 
celebra els dies 4, 5 i 6 de setembre. 
Dos dies abans ja hi haurà activitats: el 
dia 2 s’inaugura una exposició de càn-
tirs d’Argentona, promoguda pels Tra-
bucaires del Vi a les Antigues Escoles 
Fabra, i el dia 3 es farà la tallada de 
raïm a la vinya testimonial de Can Ma-
garola i la inauguració de l’exposició 
“El paisatge transmèdia” a Can Manyé. 

Com a novetats destaquen la tallada 
i trepitjada de raïm familiar que es farà 
el 6 de setembre a les 11h a Can Maga-
rola i l’actuació castellera amb la colla 
de Capgrossos de Mataró programada 
per al dissabte 5 de setembre a les 13h 
a la Plaça de l’Ajuntament. El programa 
s’allargarà fins al diumenge 13 de se-
tembre data prevista per a la trobada de 
gegants. Les inscripcions a les activitats 
es fan a l’Oficina de Turisme. 

La imatge gràfica és obra de l’estu-
di de disseny Atipus que va ser el gua-
nyador del concurs convocat per l’Ajun-

La imatge gràfica és obra de l’estudi de disseny Atipus.

Mostra gastronòmica
Els restaurants Divendres 4 de setembre
Can roca (tiana) 
el nou Antigó (teià) -
mas de sant Lleí (Vilanova del Vallès) 
masia Can Cabús (Alella) 
Orfila Gastrobar (el masnou) 
sant Jaume (Argentona) 
sauló (Vallromanes)
Els restaurants Dissabte 5 de setembre
el Pati de la morera (el masnou)
L’Avi mingo (tiana) 
La magrana (Alella) 
La masia de la Xesca (badalona) 
La taverneta (barcelona) 
mas de sant Lleí (Vilanova del Vallès) 
sant Jaume (Argentona)
Els restaurants Diumenge 6 de setembre
Celler marfil (Alella) 
el Cafè de l’Acadèmia (Vilassar de Dalt) 
els Garrofers (Alella) 
La Cuina del Guinardó (barcelona) 
La Cuina dels Capitans (el masnou) 
La santa (el masnou) 
Orfila Gastrobar (el masnou)
Els cellers
Alella Vinícola (Alella)
Alta Alella (Alella)
bouquet d’Alella (Alella)
Celler Can roda (santa maria de martorelles)
Joaquim batlle (tiana)
marqués d’Alella (tiana)
roura (Alella)
serralada de marina (martorelles) 

Del 18 de setembre al 4 d’octubre, la Setmana del Vi
El mes de setembre arriba far-

cit de propostes enoturísti-
ques agrupades dins del 

paraigües de la Setma-
na del Vi, que organit-
za el Consorci de Pro-
moció Enooturística 

del Territori DO Alella. 
Del 18 de setembre al 4 

d’octubre s’han programat 
més d’una seixantena d’acti-
vitats a espais públics i pri-

vats de 18 municipis: Alella, 

Argentona, Barcelona, El Masnou, Lli-
nars del Vallès, Martorelles, Mataró, 
Montornès del Vallès, Pineda de Mar, 
Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant 
Antoni de Vilamajor, Santa Maria de 
Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, 
Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt. 
Són propostes molt variades que tenen 
com a denominador comú donar a co-
nèixer els vins de la DO i el seu patri-
moni cultural i gastronòmic. El tret de 
sortida serà la xerrada de Oriol Arti-
gues, viticultor i professor del Cicle 

Formatiu de Grau Superior de màrque-
ting i publicitat en el sector vitivinícola 
a l’Institut Alella. Entre d’altres activi-
tats, destaquen la Nit de la Pansa 
Blanca, la 1a Cursa DO Alella i la tau-
la rodona sobre el paper de la DO. 

Tast al Mercat i música en directe
El dissabte 26 de setembre (20h) les pa-
rades del Mercat Municipal oferiran un 
tast dels seus productes acompanyats 
dels vins de la DO i música en directe. 
Més informació a www.doalella.cat. 

Venda anticipada de la Mostra

tament. Són sis cartells diferents en els 
quals destaquen l’enologia, la gastro-
nomia i la cultura popular. Seguiu la 
festa a www.alella.cat/festaverema i a 
través de la xarxa #veremalella15

2a edició de la Beca Verema 
Fins al 15 d’octubre es poden presen-
tar les sol·licituds per participar a la 
Beca Verema, edició Paco Solé Pare-
llada. Són 4 beques per un import total 
de 750€ per finançar el 50% del curs 
del Cicle Formatiu de Grau Superior de 
màrqueting i publicitat en el sector viti-
vinícola de l’Institut Alella. 

Oficina de Turisme
3 de setembre de 10.30 a 14h i de 16 a 17h
4, 5 i 6 de setembre de 10 a 14h

Estand de l’Ajuntament (Hort de la Rectoria)
4, 5 i 6 de setembre de 18 a 20h
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...I fins l’any que ve!

COnCert OrqUestrA seLVAtAnA 

tALLer De CAretestIbADA De LLIbAntCOnCert De L’OrqUestrA seLVAtAnA 

tIbADA De LLIbAnt

3X3 De FUtbOL sALACOrreFOC DeLs DIAbLes De VI 

···································································································
La Festa Major engresca el poble a participar i gaudir de les activitats.   
···································································································

Concurs de dibuix infantil 
Categoria A
1r premi Daniela rebollo
2n premi Arnau bernocco
3r premi susanna rancati

Categoria b
1r premi mariona Herrera
2n premi Abril bernocco
3r premi Farners riera

Categoria C
1r premi Julia sintas
2n premi santi ramos
3r premi Lola Pérez
menció especial Lluis ramos 

Concurs de peres farcides
1r premi maria Dolors Alcaraz 
2n premi residència els rosers
3r premi marta batlle
millor presentació montse Pareras

Campionat de tibada de llibant
1r classificat masculí els arreplegats
2n classificat masculí rugbi Alella
3r classificat masculí team Crak’s
1r classificat femení Les fures
2n classificat femení Les angeletes 
3r classificat femení Les arreplegades

5è campionat 3x3 infantil 
1r classificat pre benjamins scorers
2n classificat pre benjamins tiki taka
1r classificat benjamins els wibols
2n classificat benjamins els tridents
1r classificat alevins som Alella
2n classificat alevins runners 
1r classificat infantils Freestylers
2n classificat infantils titus 

sOPAr POPULAr 

Els alellencs i les alellenques van pren-
dre els carrers i places del poble, del 24 
de juliol al 2 d’agost, per gaudir de la 
Festa Major. Les altes temperatures van 
acompanyar la major part del progra-
ma, però també la pluja va fer acte de 
presència i va obligar a suspendre algu-
nes de les activitats de la nit de diven-
dres: el concert del grup de rock Ga-
mont’s a l’Hort de la Rectoria o 
l’espectacle “Històries d’estrelles” a la 
plaça dels Països Catalans al barri de 
Mas Coll, ajornat fins al 12 de setembre 
a les 22h. La resta d’activitats es van 
mantenir canviant el seu emplaçament.

En aquesta festa, els Timbalers del 
Most ja han volat sols amb un acte pro-
pi: la trobada de timbalers. En Feliu i la 
Madrona han fet 35 anys i la Colla de 
Gegants, Capgrossos, Grallers i Timba-
lers d’Alella els hi ha regalat una nova 
cançó: El ball de les peres farcides. A 
més, els Trabucaires del Vi d’Alella han 
estrenat el premi el Pistó d’Or. El pri-
mer guardonat ha estat el cantautor 
alellenc Narcís Perich. 
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························································································································

El 4 d’octubre, nova edició de la 
Fira de Professionals i el Comerç
La Plaça de l’Ajuntament es conver-
tirà en l’aparador de l’activitat eco-
nòmica i empresarial del municipi 
en diumenge 4 d’octubre, en la ter-
cera edició de la Fira de Professio-
nals i el Comerç d’Alella, que orga-
nitza Alella Negocis. Durant tot el 
matí una quarantena de professio-
nals, comerços i petites i mitjanes 
empreses del poble donaran a 
conèixer els seus productes i ser-
veis. La Fira és una bona oportunitat 
per conèixer una part important de 
l’activitat econòmica que es desen-
volupa a Alella. 

Matriculacions a l’Espai Actiu 
Del 2 al 10 de setembre s’obre el 
període de matriculacions del Cen-
tre de Formació d’Adults-Espai Actiu 
d’Alella. La reunió inicial del curs 
està prevista per a tot l’alumnat 
matriculat el dijous 24 de setembre 
a les 19h a les antigues Escoles 
Fabra. Les classes comencen el 
dilluns 28 de setembre. Més infor-
mació a  www.alella.cat/espaiactiu

Les veus del Festival d’Estiu 
···································································································
Varietat d’escenaris i de registres musicals a l’onzena edició.  

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

Programa de tardor a Can Lleonart
···································································································
A partir del 15 de setembre es poden fer les inscripcions als cursos i tallers. 

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

El centre cultural Can Lleonart reprèn 
l’activitat el 5 d’octubre amb una nova 
oferta d’activitats que es desenvoluparà 
entre els mesos d’octubre i desembre. 
Els antics alumnes i els veïns i les veï-
nes d’Alella poden formalitzar les ins-
cripcions els dies 15 i 16 de setembre. 

Les inscripcions s’obren a tothom a 
partir del 17 de setembre. A més dels 
cursos i tallers, el programa inclou mol-
tes altres activitats: 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 

Art i religiositat: el món antic
La decadència catalana
Coneguem Ferrer i Guàrdia
taller d’escultura per a inquiets de l’art
escriure Alella
L’hort de casa teva
taller d’ampolles vintage
taller transferències
taller safata de nadal
enneagrama (1)

enneagrama (2)
Presentació eficaç amb Powerpoint
Cuina amb bolets amb la maria del niu
Vols aprendre a fer diversos tàrtars?
tardor i bolets
Cuina de nadal amb el nou Antigó
Cuina sana i saludable amb un robot
tast d’iniciació als vins blancs i negres
tast de vins de la Catalunya nord
Caves vs Cahampagne  

Gemma humet, Celler Can Bouquet Isabel Vinardell & Isabelle Laudenbach, Celler Can Bouquet Els Amics de les Arts als Jardins de Cal Marquès

Judit Neddermann al Parc de Can Sors Els Versonautes al restaurant Els Garrofers Músics en Residència a l’església d’Alella 
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4a edició de la guia d’activitats 
extraescolars “T’hi apuntes?”

L’Ajuntament ha editat la quarta 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 quart any consecutiu 
que l’Ajuntament edita aquest recurs 
amb l’objectiu de facilitar a les famí-
lies la informació, d’una manera pràc-
tica i resumida, de tot el ventall d’op-
cions formatives, esportives, musicals, 
artístiques, lúdiques o culturals que 
ofereixen els serveis públics, les enti-
tats o empreses privades fora de l’ho-
rari escolar.  

Per a la seva confecció i publica-
ció, en la qual intervenen diferents 
Regidories, l’Ajuntament compta 
també amb la participació de les 

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

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

Les festes locals de 2016
El Ple del 30 de juliol va aprovar 
establir com a festes locals del mu-
nicipi d’Alella per l’any 2016, els 
dies 1 d’agost i 31 d’octubre. 

Mamma Mia, nou musical del 
projecte Alella viu la Música 
El proper curs escolar es torna a im-
pulsar, dins el programa Alella viu 
la Música que du a terme l’Ajunta-
ment i el centre d’estudis musicals 
Ressò, un nou musical adreçat a 
infants i joves de 10 a 16 anys. La 
nova proposta és el musical Mam-
ma Mia i es farà els dimecres de 
18.15 a 19.30h. L’activitat serà 
conduïda per l’equip de GTmusical 
i dirigida per  l’actor Carlos Grama-
ie. Més informació a resso@resso.
info.

Noves propostes a l’Espai 16·30
El 14 de setembre s’obren les ins-
cripcions als cursos i tallers del pro-
grama de tardor de l’Espai 16·30, 
adreçat a joves d’entre 16 i 30 
anys. Les propostes de la tempora-
da són: cocktails DO Alella, swing, 
conversa en anglès, iniciació a la 
guitarra, ioga, fotografia al mòbil, 
elaboració de cremes naturals i el 
bolets del nostre voltants. A més 
s’han programat tres capsules for-
matives sobre eines i recursos de 
recerca de feina; dos monogràfics 
d’iniciació de tècnics d’esports i 
de monitors d’activitats de lleure; 
una xerrada sobre les noves formes 
d’accés a l’habitatge; i una exposi-
ció sobre l’amor que es podrà veure 
del 9 al 22 de novembre a l’Espai 
Jove. Més informació i inscripcions 
a www.alellajove.cat. 

Bon rotllo a l’Adrenalina de l’Estiu 

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

Inscripcions a l’EIE 
···································································································
L’1 d’octubre comencen les classes a l’Escola d’Iniciació Esportiva. 

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

Activitats 

Atletisme de 7 a 12 anys
Futbol sala de 5 a 11 anys
Gimnàstica rítmica de 5 a 11 anys
Judo a partir de 5 anys
Patinatge a partir de 6 anys
Rugbi de 8 a 11 anys
Taekwondo a partir de 5 anys
Urban dance de 5 a 11 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 2015-
2016 es poden fer a partir de l’1 de 
setembre i fins que hi hagi places dispo-
nibles, al Pavelló Municipal. S’hi oferei-
xen vuit propostes esportives, dues de 
les quals són noves, adreçades a nens i 

nenes a partir de 5 anys: atletisme, fut-
bol sala, gimnàstica rítmica, judo, pati-
natge i taekwondo. Aquest curs no es 
faran les activitats de pre-esport i multi-
esport, s’incorpora el rugbi i s’ha substi-
tuït el fit-kid per l’urban dance. Més 
informació a www.alella.cat/escolaini-
ciacioesportiva. 

AMPA dels centres educatius, i de tot 
un seguit d’entitats, centres i empre-
ses que ofereixen activitats extraesco-
lars, 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 tecno-
logia. 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 
s’han distribuït a totes les llars, als 
centres que imparteixen les activitats i 
als equipaments municipals. El docu-
ment també es pot consultar a www.
alella.cat/guiaextraescolars. 
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Grups municipals (Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer)

ERC + SUMEM PER ALELLA 

GENT D’ALELLA Alella, vila segura?

Gent d’Alella va presentar a l’últim ple una moció 
per a reforçar la seguretat a les llars. La proposta és 
fer un Pla Local de Seguretat i crear una Comissió 
amb representants de les associacions veïnals, 
tècnics i experts en seguretat que hi col·labori; 
que vehiculi formació i informació sobre el tema i 
participi en el pla per a instal·lar càmeres lectores 
de matrícules al poble; projecte que d’altra banda 
s’està gestant amb excessiva discreció.

 També es demanava convocar urgentment les 
dues places de policia que estan vacants des de fa 
més de set mesos, que a finals d’aquest mes seran 
4 perquè marxen dos agents més. El govern van 
negar la major: ni hi ha preocupació al poble, ni la 
situació és més o menys greu que a qualsevol altre 
lloc. Curiosament, les úniques dues intervencions 
del públic van ser per alertar sobre l’allunyament 
dels polítics envers la percepció del veïns i per 
demanar com s’afrontaria la seguretat a l’agost.

 En el marc del nou Reglament de Participació, 
amb unes 500 signatures es podria tirar endavant 
la creació d’una comissió sectorial. Ho haurem 
de valorar. També revisarem la nostra abstenció 
al projecte executiu del nou Casal quan es faci 
l’informe econòmic per a conèixer el cost del seu 
manteniment. 

Un Setembre com cap altre

Comencem el mes de setembre d’una forma lúdica, 
amb la festa de la Verema que transforma la vida 
del nostre poble i ens aporta els tres elements que 
estan representats en el cartell d’enguany: vi, gas-
tronomia i festa. Benvinguda sigui un cop més la 
Festa de la Verema que posa el vi de la nostra DO a 
l’aparador de l’actualitat i el fa protagonista d’honor 
a la nostra comarca i a la resta del país.

Pocs dies després, tenim l’Onze de setembre, la 
Diada nacional de Catalunya. L’Assemblea Nacio-
nal Catalana (ANC) i Òmnium Cultural ens convo-
quen aquest any a omplir l’avinguda Meridiana. És 
un any cabdal i no podem fallar. Enguany, més que 
mai, hem de fer evident la nostra presència. Aquest 
esdeveniment serà portada en els diferents mitjans 
de comunicació internacionals i, especialment des-
tacat en aquesta ocasió, perquè setze dies després, 
el 27 de setembre, els catalans i les catalanes te-
nim, per fi, l’oportunitat de decidir el que volem per 
al nostre futur. 

L’ANC, Òmnium Cultural, Esquerra Republicana 
de Catalunya, MÉS-Moviment d’Esquerres, Conver-
gència Democràtica de Catalunya, Súmate i altres 
formacions, hem unit esforços i junts hem estat 
capaços d’elaborar una llista unitària que pugui 
fer vibrar a una gran majoria dels i les votants i, 

El nostre vot sobre el punt dels Escolapis var ser 
en contra. No per previsible va ser menys decebedor: 
l’Ajuntament perd la possibilitat de fer-se amb la part 
dels jardins, el llac, la zona agrícola i la masia de Can 
Xecó Monnar. Com decebedora va ser la resposta 
de l’Alcalde respecte a l’aplicació de la llei de 
Transparència, vigent parcialment des de l’1 de juliol. 
Esperem que aquesta tardor es porti a aprovació el 
primer “Pla d’Actuació Municipal” després de passar 
per un audiència pública per a que la gent digui la 
seva; així ho vam demanar al Ple.  

Esperem també que l’impacte al poble per 
la pèrdua de les escoles Hamelin i Laie quedi 
compensat per iniciatives en favor del comerç local. 
Ens veiem a la Verema !.

Mercè Marzo,  portaveu del grup municipal de Gd’A

Andreu Francisco
franciscora@alella.cat

teresa Vilaró
vilarocm@alella.cat 

Anna Alfaro
alfaroal@alella.cat 

Frederic salas
salasmf@alella.cat 

Ana Fernández
fernandezaa@alella.cat 

Laura ribalaiga
lrprats@alella.cat 

Isabell nonell
nonellti@alella.cat

mercè marzo
671 476 858
marzogm@alella.cat

Josep bardés
607 799 325
bardescj@alella.cat

www.gentdalella.cat

alhora, sigui capaç de donar resposta i convèncer 
amb arguments sòlids a molts indecisos. Aprofitem 
aquestes darreres setmanes per fer arribar, sobre-
tot a aquells que tinguin dubtes, un missatge de 
tranquil·litat, que esborri pors i amenaces i que ens 
faci estar convençuts que estem davant una opor-
tunitat única i històrica de que una majoria impor-
tant del poble català avali amb el seu vot el procés 
d’independència del nostre país. Fem aquest darrer 
esforç, no deixem perdre la millor ocasió que hem 
tingut en els darrers tres-cents anys.

No ens deixem entabanar per alternatives im-
possibles o per promeses de darrera hora que ja sa-
bem com acaben, són molts anys d’incompliments 
i menysteniment. Tampoc caiguem en el triomfalis-
me, no tot es solucionarà el 28 de setembre amb 
una àmplia majoria de les forces independentistes. 
El camí que llavors caldrà recórrer serà llarg i ple 
de dificultats a superar, però, sens dubte, serà un 
camí il·lusionant perquè és el que haurem pogut 
triar lliurement. 

Aixequem els ànims, mirem endavant, siguem 
positius i actius i d’aquesta manera podrem acon-
seguir allò que tant anhelem, la nostra llibertat i, 
el que és més important la de les generacions fu-
tures.
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esteve Garcia-Ossorio 
barrosso 
garciaossoriobe@
alella.cat 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ 

ALTERNATIVA PER ALELLA-CUP El 27S, per la ruptura!

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) es presenta 
a les eleccions autonòmiques del 27 de setembre 
com a CUP – Crida Constituent. Els caps de llista 
de les diferents demarcacions van ser escollits en 
primàries el mes de juliol passat, i a la de Barcelo-
na són Antonio Baños i Anna Gabriel.

Per a la CUP les eleccions del 27S són incon-
testablement plebiscitàries, i han de permetre crear 
un veritable espai de ruptura amb les elits extrac-
tives catalanes i espanyoles, amb l’Estat Espanyol 
i amb la Unió Europea. En paraules d’Antonio 
Baños, “venim a guanyar la independència, venim 
a desobeir l’Estat i venim a construir un país”.

L’endemà del 27S la CUP - Crida Constituent 
treballarà per a impulsar un govern de ruptura na-
cional, social i democràtica, per formar i impulsar 
les majories parlamentàries necessàries per a l’im-
puls del procés independentista i el procés de canvi 
socio-econòmic, per a la proclamació de la inde-
pendència, per a l’aplicació de mesures d’emergèn-
cia social, per a impulsar consultes populars sobre 
qüestions clau en la propera legislatura, per a la 
desconnexió institucional amb l’Estat Espanyol i la 
creació d’estructures d’estat catalanes, per a de-
senvolupar i omplir de contingut la sobirania i per a 
l’acció internacional. La independència ha de retor-

Oriol Font
fontco@alella.cat

Independència: junts pel sí 

El 3 d’agost de 2015 el President Mas ens ha con-
vocat a les eleccions més transcendents de la nos-
tra Història: el 27S decidirem entre seguir a l’Estat 
espanyol o posar-nos en marxa per a crear el nostre 
propi Estat, sense dilació. Haurem d’escollir entre 
passat i futur. Decidirem entre seguir sotmesos a un 
Estat que nega la nostra realitat nacional i que ens 
va prenent de forma inexorable el poc poder polític 
de què disposem sobre els nostres propis recursos, 
o posar el país i el benestar dels nostre fills en les 
nostres mans. El present té un nom: JUNTS PEL SÍ 
(+CUP). Tot el que no sigui votar aquestes Llistes 
serà clarament votar la submissió, votar la deca-
dència, votar al nostre empobriment col·lectiu.

Les grans dificultats hagudes per assolir la Uni-
tat ens ha fet més forts.  Hem renovat  energies. 
Tenim davant un 11S que serà èpic, el millor tret de 
sortida imaginable de la campanya electoral més 
decisiva de les nostres vides. Ho estem fent bé. Ho 
farem encara millor.

Voldríem que el soci preferent del nostre alcal-
de, la regidora Glòria Mans del PSC, es posicionés 
a favor de la Unitat pel Sí, com ja han fet molts 
i destacats socialistes. Voldríem també que Gent 
d’Alella no s’inhibís i també sumi pel Sí. No estem 
lluny. Qui no veu que el futur de Catalunya és una 

qüestió local de primer ordre? En qualsevol cas, si 
les respectives i legítimes posicions no són favora-
bles a la independència seria bo que així s’expli-
qués. La “comoditat” de mirar cap un altre costat 
només s’entén per dir No.  

I posats a demanar, i a risc de semblar “més” 
independentistes que ERC (Déu ens en guard!),  
també voldríem que el nostre alcalde pengés l’este-
lada a l’Ajuntament i s’informés als visitants, com 
han fet la gran majoria de pobles, que el nostre 
Municipi està adherit a l’AMI.

Ho tenim a tocar. 
JUNTS PEL SI !

nar la sobirania que tenen les institucions al poble, 
que és el seu propietari legítim, i així el propi poble 
es podrà reorganitzar a través d’un procés constitu-
ent de manera lliure i sobirana.

Fins llavors, la CUP crida a participar de totes 
les mobilitzacions que remarquin el caràcter plebis-
citari i constituent del 27S, i a treballar per aconse-
guir una gran majoria popular a les eleccions.

I, com diu David Fernàndez, el 27S “Sortim a 
guanyar, sortim a desobeir i sortim a construir”.

Bona verema!

Si vols participar a Alternativa per Alella, vine a les assemblees 
el segon i el quart dilluns de cada mes a les 21h a Can Lleonart.
Si ens vols seguir a les xarxes:
Twitter: @alellacup
Facebook: facebook.com/alternativaperalella
Web: alternativaperalella.cat
Si vols rebre el nostre butlletí mensual i/o els resums del ple, o 
si ens vols contactar per mail: alternativaperalella@gmail.com
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Annerose bloss
blossa@alella.cat

PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS Turisme, comerç, emprenedoria

El nostre poble és un poble viu, que no s’atura. 
Bona prova d’això en són les activitats que es duen 
a terme des de les diferents àrees de l’ajuntament, 
conjuntament amb les entitats del municipi. Tot 
just hem acabat de celebrar la Festa Major i co-
mencem el mes de setembre amb la Festa de la Ve-
rema, enguany adelantada per l’inici de campanya 
de les eleccions autonòmiques del pròxim dia 27.

La Festa de la Verema d’Alella és l’esdeveni-
ment turístic on hi ha una major concentració de 
participants i visitants en el nostre poble. L’esforç 
que hi aboca any rera any l’ajuntament, fa que con-
tinuï sent un èxit, malgrat la crisi econòmica que 
venim patint en aquests darrers anys.

En la nostra opinió, el turisme és un sector eco-
nòmic que encara és competitiu, que és genera-
dor d’ocupació i també d’activitat econòmica i més 
concretament en el nostre àmbit local, pensem que 
és important que continuem apostant per un turis-
me de qualitat que estigui lligat a la protecció del 
nostre poble, del seu patrimoni cultural, de la seva 
gastronomia però també del seu comerç.

El comerç és un sector important per la seva 
contribució a l’ocupació i la producció, perquè di-
buixa el perfil del nostre poble, perquè genera vida 
als nostres carrers i perquè és determinant per a la 

Glòria mans
manscg@alella.cat

Alella “Vila florida en el valle de Napa” de Catalunya

Se puede observar que los que nos gobiernan desde 
hace años tienen un gasto excesivo para las fiestas 
y otros menesteres. Es obvio que todas las acciones 
van dirigidas, camufladamente, al independentis-
mo dejando de lado otras prioridades vitales para 
el municipio.

Por ejemplo nuestro CASAL. Se derribó el casal 
precipitadamente porque antes de las elecciones 
de mayo de 2015 se quiso empezar las obras del 
nuevo Casal por razones propagandísticas. Poco se 
tuvo en cuenta las necesidades reales de los so-
cios. Ahora están exiliados para rato de su lugar 
de costumbre para sus reuniones diarias y tienen 
que ir a un lugar de mayor dificultad para llegar. 
Muchos socios están a disgusto en Can Gaza. ¿Por 
qué no se habilita un sitio provisional en la antigua 
Escuela Fabra?

Otra prioridad es el VINO y el CAVA de Alella. 
Muchos años atrás el vino de Alella era conocido en 
toda España. En el año 1977 yo misma bebí “Mar-
fil de Alella” en Madrid, Cádiz y Vigo. Promover un 
producto nuevo es muy laborioso y caro. En Alella 
el marketing para nuestros caldos ya está definido 
desde hace muchos años. Solamente hay que rein-
ventar “la marca” D.O. de Alella.

Al grupo del Partido Popular nos gustaría hacer 

qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes d’Alella.
Però també ho són les petites i mitjanes em-

preses, els autònoms i emprenedors que tenen un 
paper important en la generació de riquesa i la 
creació de llocs de treball. Per a moltes persones 
aturades, la creació d’una empresa o emprenedoria 
s’està convertint en l’única alternativa sòlida a la 
desocupació. Es converteix en una necessitat obli-
gada per la situació econòmica i és per això que 
és imprescindible trobar aquí la complicitat de les 
institucions públiques amb els professionals.

Aplicar polítiques orientades a l’atracció del ta-
lent ens donarà la capacitat de convertir idees in-
novadores en projectes empresarials competitius i 
amb potencial de creixement per al nostre municipi.

 Donar-los suport és clau per mantenir el seu 
pes en la nostra economia. 

hincapié en nuestros excelentes caldos y su deno-
minación de origen, los cuales están mermados de 
publicidad en referencia a los otros vinos y cavas de 
Cataluña sin tradición.

¿Por qué no promocionamos nuestros vinos 
y cavas como lo hacen las demás regiones cata-
lanas?. ¿Por qué falta tanto interés por parte del 
gobierno de Alella?. ¿Por qué el ayuntamiento no 
subvenciona nuestros caldos en la gastronomía de 
Alella?. Con ayuda del ayuntamiento se tendría que 
hacer más publicidad para ponernos a la altura de 
las demás regiones de Cataluña para que nuestros 
vinos se consuman mediante promociones adecua-
das. Aprovechando la cercanía de Alella de Barce-
lona podríamos a la vez promocionar el turismo.

Como modelo nos podría servir la región califor-
niana cerca de San Francisco: Napa Valley. Es una 
región idílica en semejanza a nuestros alrededores. 
Los empresarios supieron poner bajo el mismo 
techo el negocio del vino y cava, turismo rural y 
familiar y hotelero, así como en los comercios ade-
cuados y especialmente en la gastronomía.

¡Así disfrutaríamos durante mucho tiempo de 
una villa exitosa: “Alella, vila florida”!.

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP
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Consells generals
Mantingueu una franja lliure de vegetació i de residus del bosc de com a mínim 
2 metres al voltant de la façana i de 10 metres al voltant de la parcel·la.

Al jardí es recomana una distància mínima de 5m entre els arbres (més si el 
terreny fa pendent). Les branques no es poden tocar.

Netegeu la teulada de fulles seques, branques i altra matèria orgànica i allunyeu 
de la casa les reserves de llenya.

Tingueu una mànega de reg flexible i prou llarga per envoltar la casa.

Emmagatzemeu els combustibles (bombones de butà, contenidors de gasoil, 
etc.)  en recintes ventilats i protegits.

Eviteu les tanques de bruc sec: són molt inflamables.

Prioritzeu la vegetació que es manté verda i els arbres amb fusta d’alta densitat 
(boix, heura, alzina, roure, olivera).

Eviteu utilitzar materials sintètics per construir els tancaments exteriors 
(policarbonats, metacrilats, PVC, etc.)

Podeu utilitzar barbacoes, però només si són d’obra, amb mataguspires i 
envoltades per una franja de terreny sense vegetació.

És prohibit fer cap mena de foc. Si heu de cremar restes vegetals o fer cap altra 
activitat amb foc (llançament de petards, soldadures, etc): Del 15 de març al 15 
d’octubre, cal demanar una autorització al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Del 16 d’octubre al 14 de març 
cal comunicar-ho a l’Ajuntament. 

Si detecteu 
un incendi forestal:
• Truqueu al 112 i doneu-los la 
màxima informació possible.

• Alerteu els veïns.

• Si la vostra urbanització té un 
Pla d’autoprotecció, actueu com 
diu el Pla.

• Seguiu les indicacions dels 
bombers i la policia.

• Escolteu la ràdio per informar-
vos de la situació i de què cal fer.

Més informació a 
www.alella.cat/incendisforestals 

Consells per prevenir el risc d’incendis forestals 

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP

Acords del Ple
PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT D’ALELLA DEL  30 D’ABRIL. Podeu consultar l’acta de Ple  a www.alella.cat

Aprovació del pla pressupostari a mig termini per al perí-
ode 2016-2018.
El Ple va quedar assabentat del pla pressupostari a mig 
termini per als exercicis 2016 a 2018, elaborat prenent  
com a base el pressupost liquidat de l’exercici 2014 
i la previsió de la liquidació de l’exercici 2015. El pla 
estableix una previsió d’ingressos i despeses totals de 
11.840.116€, l’any 2016, 11.906.042€, l’any 2017, i  
11.972.478€, l’any 2018.
El Ple queda assabentat. 
Termini per al pagament d’obligacions pendents correspo-
nent al primer trimestre de 2015. 
El Ple va quedar assabentat de l’informe d’intervenció i 
tresoreria sobre el compliment de terminis per al paga-
ment d’obligacions pendents corresponent al primer tri-
mestre de 2015, segons el qual el període màxim de pa-
gament s’ha situat a 32,90 dies .
El Ple queda assabentat.  
Declaració d’especial interès municipal de les obres de 
restauració de la masia de Can Casas.
El Ple va aprovar declarar d’interès municipal les obres de 
restauració i reforma interior de la masia de Can Casas, 
del carrer Verdaguer, i la corresponent bonificació del 50% 

de la quota de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i 
Obres a la qual tenen dret els edificis inclosos dins del ca-
tàleg del pla especial de patrimoni històric, arquitectònic 
i ambiental d’Alella.  
Aprovat per unanimitat.
Aprovació del projecte de Xarxa Municipal d’Infància i Ado-
lescència.
El Ple va aprovar el projecte de Xarxa Municipal d’Infància 
i Adolescència (XIAF), un document que estableix com cal 
actuar de forma coordinada entre tots els professionals, 
serveis, institucions i associacions per poder donar una 
resposta eficaç a l’atenció integral de la infància i ado-
lescència que viuen una situació de vulnerabilitat o risc 
social.  
Aprovat per unanimitat.
Aprovació de l’expedient per a la contractació del servi pú-
blic de la llar d’infants municipal Els Pinyons.  
El Ple va aprovar incoar l’expedient per a la concessió i 
explotació del servei públic de la llar d’infants municipal 
Els Pinyons, per una despesa màxima anual de 308.566€ 
i un termini de 3 anys prorrogables un mes. 
Aprovat per unanimitat.
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629 727 293
649 919 129
659 999 755
659 494 043 (adaptat i 7 places) 
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

DEIXALLERIA MÒBIL
Del 22 al 27 de setembre
Del 6 a l’11 d’octubre
Dimarts a dissabte de 9.30 a 13 h i de 16 a 19 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. 

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

L’oficina mòbil d’atenció al consumidor atendrà les consultes sobre consum en el bus consum instal·lat a l’aparcament 
de Can Lleonart els dies 18 de setembre, de 12 a 13h, i 16 d’octubre, de 10.30 a 13h (www.alella.cat/busconsum)

BUS CONSUM

Propera sessió per tramitar el DnI electrònic a la Policia Local: 19 d’octubre. Data de recollida dels carnets: 23 
d’octubre. 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: JULIOL I AGOST

5 i 6 de setembre                GÓMEZ rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
11, 12 i 13 de setembre MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
19 i 20 de setembre                BERNAL C/ el masnou, 30 · 93 540 03 83
26 i 27 de setembre                 GÓMEZ rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
3 i 4 d’octubre                  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
10, 11 i 12 d’octubre                BERNAL C/ el masnou, 30 · 93 540 03 83
17 i 18 d’octubre                      GÓMEZ rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
24 i 25 d’octubre                  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
31 d’octubre                BERNAL C/ el masnou, 30 · 93 540 03 83
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 

ITINERARIS i PASSEJADES PEL PARCENOTECA

Oficina de Turisme 
Consulta el programa de visites guiades a la ruta 
“Alella, 1.000 anys d’història” i les “Passejades pel 
Parc de la serralada Litoral” a www.alella.cat/quefer. 

Oficina de Turisme
enotast amb vins de la DO i harmonies. Un dissabte 
de cada mes. Consulta la programació a www.alella.
cat/enotast. Propera cita: 26 de setembre. 

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

CALENDARI DEL CONTRIBUENT JULIOL - DESEMBRE
IbI (3ª fracció domiciliat )                                     01.09.2015
mercat municipal (3r trimestre)                                      13.07.2015   a  15.09.2015
taxa ocupació via pública (3r trimestre)                  13.07.2015   a  15.09.2015 
IbI rústica                                                         04.09.2015   a    05.11.2015
Impost Activitats econòmiques                                       04.09.2015   a   05.11.2015
mercat municipal (4t trimestre)                                        01.10.2015   a  02.12.2015
taxa ocupació via pública (4t trimestre)                           01.10.2015   a  02.12.2015

IbI (4ª fracció domiciliat )                                     02.11.2015
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(*) Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Alella. Més informació a www.alella.cat i alellAPProp (aplicació per a mòbil) (*) Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Alella. Més informació a www.alella.cat i alellAPProp (aplicació per a mòbil) 

Agenda d’activitats

20h Antigues Escoles Fabra
Inscripcions per al proper curs per a antics usuaris, 19 de setembre. 
Inscripcions nous usuaris, 20 de setembre. 
Organitza: Esplai Guaita’l

Dissabte 19 de setembre i diumenge 20 de setembre

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. Temps d’estiu, de J.M. Coetzee.

Dijous 10 de setembre

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

Divendres 11 de setembre

Diferents municipis
VI Setmana del Vi de la DO Alella (www.doalella.cat)
Organitza: Consoci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella

Del 18 de setembre al 4 d’octubre

10.30h Oficina de Turisme*
Passejada pel Parc des d’Alella. Anem a fer un glop a les fonts.
(oficinadeturisme@alella.cat).

Diumenge 20 de setembre

05h Vinya testimonial de Can Magarola*
Enotast. Verema nocturna i esmorzar. (oficinadeturisme@alella.cat). 

10.30h Oficina de Turisme*
Personatges de 1714. “Alella, 1.000 anys d’història”. 

12.30h Can Lleonart*
Mostast. Taller de gustos. (oficinadeturisme@alella.cat).

Dissabte 26 de setembre 

10h Plaça de l’Ajuntament
3a Fira dels Professionals i el Comerç d’Alella. 
Organitza: Alella Negocis 

Diumenge 4 d’octubre 

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

Diumenge 6 de setembre

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
L’hora del conte. “Corrúpies: tradició i llegenda”.

Dimarts 29 de setembre

Dimecres 2 
19.30 h Antigues Escoles Fabra.
Inauguració de ”Els càntirs i el seu museu a 
Argentona. Un món per descobrir”.

Dijous 3 
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 “El paisatge transmèdia”.

Divendres 4 
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  i Timbalers del Vi d’Alella. 
24 h Plaça d’Antoni Pujadas. 
Ball amb La Salseta de Poble Sec.

Dissabte 5
9 a 23 h  Àngel Guimerà i  Germans Lleonart. 
Fira d’artesans.
9.30 h. 
Visita als cellers Parxet.
10 h. 
Visita al celler Joaquim Batlle. 
Ruta “Les masies del vi, una història per 
conèixer”.

A partir de les 10 h. 
Tapes + Vi. 
10.30 h. 
Visita als cellers Alella Vinícola i Alta Alella.
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.
13 a 14 h  Plaça de l’Ajuntament.
Actuació castellera, amb Capgrossos de 
Mataró.
18 h Can Lleonart.
Presentació dels vins DO Alella.
10.30 h Plaça d’Antoni Pujadas.
Sardanes Principal de Llobregat. Trobada de 
colles veteranes.
20 a 23 h Hort Rectoria, Porxada, Pl. Ajuntament.
Mostra Gastronòmica.
22.30 h Pati de Can Lleonart.
Tast  Jove de vins DO Alella. 
23.30 h  Plaça d’Antoni Pujadas.
Ball Orquestra Swing Latino.

Diumenge 6
8 h Sortida de Can Gaza. 
Despertada amb els Trabucaires del Vi 
d’Alella acompanyats dels Federins  i 
Trabucaires de Terrassa.
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 Can Roda.
10 h. 
Visita al celler Serralada de Marina.
A partir de les 10h.
Tapes + Vi.
10.30 h. 
Visita al celler Roura.
11 h Vinya testimonial de Can Magarola.
Tallada i trepitjada familiar de raïm. 
Visita  al celler Bouquet d’Alella.
14 h Pati de Can Lleonart.
Dinar Jove.
18 h Oficina de Turisme.
Visita guiada “El paisatge de la Vall de Rials: 
vinya, sauló i mar”.
18.30 h Can Lleonart .
Conferència amb Paco Solé Parellada.
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 Port Bo i rom cremat.

8, 9 i 10 de setembre
20 h Can Lleonart
Classes magistrals de tast de vins. 

Diumenge 13 de setembre 
10 h Avinguda de Sant Josep de Calassanç
Trobada i cercavila de colla geganteres.



Graduat en Educació Secundària Obligatòria
Curs oficial que permet a una persona adulta obtenir la titulació amb un procés d’avaluació 
contínua a l'Espai Actiu. Permet l’accés directe al Grau Mig.

Preparació per a la Prova d'accés a Cicles Formatius de Grau 
Superior 
Curs oficial orientat a la superació de la prova d’accés als mòduls professionals de Grau 
Superior. Permet afegir fins a 2 punts directes a la nota obtinguda a la prova d’accés.

Preparació per a la Prova d’accés a la Universitat per a majors 
de 25 i majors de 45 anys
Curs orientat a la superació de la prova d’accés a la Universitat dirigit a persones que tenen 
l’objectiu de completar la seva formació mitjançant estudis universitaris.

Anglès B2.2
Curs oficial de l'Escola d'Idiomes Moderns de la UB orientat a certificar el nivell d'anglès 
que es requereix abans d'acabar els estudis universitaris i reconegut pel Marc Europeu Comú 
de Referència per a les Llengües.

Català conversa
Curs orientat a iniciar-se en la conversa en català, a guanyar fluïdesa i conèixer gent que també 
n’està aprenent.

Català nivells A2 i B1 
Curs oficial orientat a obtenir la titulació corresponent dins  del Marc Europeu Comú de 
Referència. 

Català nivells C1 i C2 
Curs orientat a persones que volen optar al certificat de la Secretaria de Política Lingüística 
de la Generalitat de Catalunya.

Espai Actiu
Centre de 
Formació 
d’Adults d’Alella

CURS 2015-16
La matriculació es realitzarà del 2 al 10 
de setembre, de 18 a 20 h, a les 
antigues Escoles Fabra.

MÉS INFORMACIÓ
www.alella.cat/espaiactiu

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS
Antigues Escoles Fabra 
Av. Ferran Fabra, 1 - segon pis
T. 93 555 39 12
De 18 a 20 h
espaiactiu@suara.coop

REGIDORIA D’EDUCACIÓ
Edifici de l'Ajuntament 
Plaça de l'Ajuntament, 1 
T. 93 555 23 39 (ext.104)
educacio@alella.cat 


