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A l’octubre neix Vi+, el mes de 
la dO Alella

Nou vial d’accés a la zona escolar 
del bosquet des de Les Heures. 

Inscripcions a les Jornades Ferrer i 
Guàrdia, del 12 al 28 de setembre.

Del 9 a l’11 de setembre se celebren els actes centrals de la 42a 
Festa de la Verema, el gran aparador del vi i el territori DO Alella. 

Olor de verema      
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En portada
La Festa de la Verema

Com cada mes de setembre arriba la Festa de la Verema. 

L’esdeveniment que posa en valor allò que ens singularitza 

i dóna identitat com a poble: La cultura del vi. Ara fa 10 

anys elaboràvem un document estratègic per desenvolupar 

el turisme del vi. En fa sis que sumàvem la voluntat de 15 

dels 18 municipis que aleshores composaven la DO Alella, i 

creàvem un consorci per promoure de manera conjunta l’eno-

turisme. Després d’anys de feina constant per part de moltes 

persones, i moltes vegades a contracorrent, ens trobem en un 

moment que pot ser un punt d’inflexió.

A nivell de poble seguim treballant en l’estructuració d’una 

oferta turística i cultural basada en el món del vi. A nivell de 

territori, n’exercim la capitalitat i estem liderant un procés 

per convertir la DO Alella en un referent de l’enoturisme. La 

Denominació d’Origen ha passat a estar composada per 28 

municipis, entre ells Badalona, Mataró i Granollers, n’hi ha 

dos més que estan a punt d’incorporar-se i Santa Coloma de 

Gramenet ho ha sol·licitat.

En el darrer any hem incorporat al Consorci de Promoció 

Enoturística el consell comarcal del Vallès Oriental i 8 ajun-

taments més, inclòs el de Badalona. Amb aquests ja sumem 

23 municipis i el Consell Regulador de la DO Alella, amb el 

qui estem col·laborant més i millor que mai.

El mes d’abril vam crear la Ruta del Vi DO Alella, que ja agru-

pa prop de 60 empreses que aposten pel turisme del vi com 

activitat principal o complementària, entre productors, allot-

jaments, restaurants, bars, agències de viatges, i d’altres.

I ara a l’octubre neix el Vi+, un esdeveniment que es perllon-

garà tot el mes, amb prop de 90 activitats repartides per més 

d’una vintena de municipis, organitzades pels ajuntaments i 

membres de la Ruta del Vi, i que presentarem al Palau Robert 

de Barcelona amb la participació de la Carme Ruscalleda.

Continuem avançant doncs en un projecte que persegueix re-

forçar la nostra identitat i generar activitat econòmica basada 

en l’agricultura, la cultura i l’oci, i que ha de consolidar a llarg 

termini el paisatge del vi.

IMpUlSANt l’ENotURISME

EDICIÓ I COORDINACIÓ:

regidoria de Comunicació de l’Ajuntament d’Alella

d.L. b-17963-84 

Feu-nos arribar els vostres dubtes o suggeriments a comunicacio@alella.cat, consulteu www.alella.cat i a 
través de mòbil alellAPProp i seguiu-nos a facebook i a twitter.
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Més dies de verema 

Alella comença a fer olor de verema i 
es prepara per viure l’esdeveniment 
festiu més important del municipi: la 
Festa de la Verema. Aquesta 42a edi-
ció serà una de les més llargues de la 
història perquè, tot i que els actes prin-
cipals es mantenen en el segon cap de 
setmana (9, 10 i 11) de setembre, les 
activitats vinculades a la promoció del 
vi i del territori s’estendran al llarg d’11 
dies, del 7 al 18 de setembre. 

Per facilitar la compra de tiquets de 
la Mostra Gastronòmica, enguany 
s’avança al 31 d’agost la venda antici-
pada. Es poden adquirir a l’Oficina de 
Turisme en l’horari habitual. Durant els 
tres dies de la Mostra, del 9 a l’11 de 
setembre, l’horari de compra és més 
ampli: a l’Oficina de Turisme,  de 10 a 
20h, i a l’estand de l’Ajuntament habili-
tat a l’Hort de la Rectoria, de 18 a 23h. 
A la Mostra es podran degustar els vins 
i caves de vuit cellers de la DO i els 
plats elaborats per a l’ocasió per 20 res-
taurants del territori DO i de Barcelona. 

Els vins de la DO estaran presents 
en bona part de les activitats progra-
mades, com el Tapes + Vi que oferei-
xen 12 bars del poble, la presentació 
de vins del 10 de setembre a la tarda a 
Can Lleonart, les visites als cellers i el 

························································································································································
La 42a Festa de la Verema se celebra del 9 a l’11 de setembre, tot i que hi haurà activitats del 7 al 18. 
························································································································································

Els tiquets de la Mostra Gastronòmica es poden adquirir de forma anticipada des del 31 d’agost a l’Oficina de Turisme. 

tast jove de vins. El món del vi i de la 
vinya marca els colors i les olors de la 
Festa amb moltes altres propostes: la 
tallada de raïm infantil, la trepitjada 
familiar, la verema nocturna (l’Enotast 
matiner), les rutes patrimonials, la pro-
posta artística de Can Manyé (veure 
pàg. 9) i les classes magistrals que ofe-
riran  Joan Lluís Gómez, sommelier del 
restaurant Sant Pau, l’alellenca Rosa 
Vila i Joan Gómez Pallarès, responsa-
ble del bloc DeVinis, els dies 12, 13 i 
14 de setembre, respectivament. 

 La Festa té altres cites lúdiques i 
festives: la fira d’artesans, els concerts 
(de La Salseta del Poble Sec, l’Orques-
tra Europa i el grup d’havaneres Port 
Bo), els correfocs, la sortida dels trabu-
caires, la trobada de gegants, la ballada 
de sardanes o la botifarrada popular. 

Seguiu la Festa a www.alella.cat/
festaverema i a les xarxes socials amb 
l’etiqueta  #veremalella16.

Tercera Beca Verema 
Fins al 13 d’octubre es poden presentar 
les sol·licituds a la 3a Beca Verema, 
edició Rosa Vila, destinada a sufragar el 
50% del cost acadèmic del curs de 
Grau Superior de Gestió Comercial i 
Màrqueting en el sector vitivinícola. 

Mostra Gastronòmica
Cellers
Alella Vinícola
Alta Alella
bouquet d’Alella
Can roda
Joaquim batlle
raventós d’Alella
roura  
serralada de marina 

Restaurants
Can Cabús (Alella)
el Nou Antigó (teià)
La teva barra (Argentona)
mas de sant Lleí (Vilanova del Vallès)
Orfila-Gastrobar (el masnou)
sauló (Vallromanes)
1497 (Vallromanes)
Antiga Fusteria (Alella)
Avi mingo (tiana)
La magrana (Alella)
La masia de la Xesca (badalona)
La taverneta de barcelona (barcelona) 
Pati La morera (el masnou)
sant Jaume (Argentona)
Can roca (tiana)
el Cafè de l’Acadèmica (Vilassar de dalt)
L’era (Arenys de munt) 
La Cuina del Guinardó (barcelona)
La santa (el masnou)
La Vinícola (Alella)

Pastisseries i cafeteria
david Pastisser
Pati La morera
rovira Cafès

Bar
Casal d’Alella

Venda anticipada de tiquets 

A l’Oficina de Turisme
del 31 d’agost al 7 de setembre: 
dimecres, dijous i diumenge, de 10 a 14.30h. 
divendres i dissabte, de 10 a 14.30h i de 15.30 
a 17.30h. 
dia 8 setembre: de 10 a 14.30h i de 15.30 a 
17.30h.
dies 9, 10 i 11 de setembre: de 10 a 20h. 

A l’estand de l’Ajuntament (Hort de la Rectoria)
9, 10 i 11 de setembre de 18 a 23h.
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··································································································

El 9 d’octubre se celebra la 4a 
Fira de Professionals i del Comerç 
La Plaça de l’Ajuntament es convertirà 
el proper 9 d’octubre en el punt de tro-
bada de l’activitat econòmica i empre-
sarial d’Alella en la quarta 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. 

A les edicions anteriors van partici-
par més d’una quarantena de professio-
nals, comerços i representants de peti-
tes i mitjanes empreses que van oferir 

als assistents un tastet dels productes i 
serveis que s’ofereixen al poble. 

Mercat de 2es Oportunitats 

el 15 d’octubre, de 10 a 15h, es farà a la plaça 
d’Antoni Pujadas la sisena edició del mercat de 
segones Oportunitats. La darrera edició progra-
mada per al 30 d’abril es va haver d’anul·lar a 
causa de pluja. el mercat és obert a no professi-
onals, entitats i centres escolars perquè puguin 
vendre o fer intercanvi d’articles de segona mà 
i productes de creació pròpia i marxandatge. 
Les inscripcions es fan del 19 de setembre al 
10 d’octubre. més informació: www.alella.cat/
mercatoportunitats. 

·····································································································································································
Prop de 90 activitats durant el mes d’octubre per promocionar el vi i el territori DO Alella en una vintena de municipis.
······································································································································································

Neix Vi+, el mes de la DO Alella 

L’octubre serà el mes de la DO amb 
Vi+, una nova iniciativa impulsada pel 
Consorci de Promoció Enoturística del 
Territori DO Alella que neix amb la fer-
ma voluntat de dinamitzar el territori, 
donant a conèixer i promocionant el 
món del vi a través d’un cicle d’activi-
tats i experiències enoturístiques. El 
programa és el resultat i el millor apa-
rador de la inventiva i el compromís 
dels agents, públics i privats, que for-
men part de la Ruta del Vi de la DO 
Alella amb el territori i els seus produc-
tes autòctons.

El contingut del Vi+ combina acti-

vitats puntuals amb d’altres de llarga 
durada, com ara: presentacions de vins 
i visites a cellers; tastos dirigits; menús 
i tallers gastronòmics; jornades de de-
bat; propostes de música, teatre, litera-
tura i poesia maridades amb vi; esde-
veniments esportius; rutes patrimonials 
i sortides guiades a la natura; packs 
d’hotel, wellness i vinoteràpia.

Serà un mes sencer d’activitats, que 
arrencaran el 29 de setembre a les 12h 
al Palau Robert de Barcelona, amb l’ac-
te de presentació i la conferència “El vi 
de la DO Alella com a producte de pro-
ximitat”, de la xef Carme Ruscalleda. 

Aquest serà el punt de partida d’un 
programa que inclou prop de 90 activi-
tats organitzades per promotors pú-
blics i privats en una vintena de muni-
cipis: Alella, Arenys de Munt, 
Argentona, Badalona, Barcelona, Ca-
brera de Mar, Cabrils, El Masnou, Lli-
nars del Vallès, Martorelles, Montcada 
i Reixac, Montornès del Vallès, Premià 
de Mar, Santa Maria de Martorelles, 

La cuinera Carme Ruscalleda donarà el tret de sortida del Vi+. 

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

Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del 
Vallès i Vilassar de Dalt. Més informa-
ció a www.enoturismedoalella.cat. 

L’1 d’octubre: tast al mercat 
Una de les activitats del Vi+ programades a 
Alella és el tast al mercat que se celebra l’1 
d’octubre. de 20 a 23h, els paradistes oferiran 
degustacions de plats preparats amb els seus 
productes habituals, acompanyats de vins de la 
dO Alella i música en directe. 

Nova convocatòria dels ajuts al 
desenvolupament del món rural
L’Ajuntament obre aquest mes una 
nova convocatòria d’ajuts agroam-
bientals amb la finalitat de fomentar 
projectes i activitats d’interès públic 
que promoguin el desenvolupament 
turístic del món rural. Les sol-
licituds es podran presentar a partir 
de començaments de setembre i 
durant 15 dies hàbils  a comptar 
des de la publicació de la convoca-
tòria en el BOPB. Hi ha tres línies 
d’ajuts: a la recuperació de béns 
patrimonials associats a l’activitat 
agrària; a la millora i el manteni-
ment de l’activitat; i a projectes 
educatius, turístics i de difusió que 
contribueixin a la dinamització. El 
programa té una dotació màxima de 
20.000€. L’any passat es van con-
cedir 28 de les 33 sol·licituds pre-
sentades. Més informació a www.
alella.cat/ajutsagroambientals. 



5setembre 2016

Millora de l’accessibilitat a la 
rambla d’Àngel Guimerà  
·············································································································
S’ha habilitat una plataforma a la zona de càrrega i descàrrega al mateix nivell 
de la vorera que permetrà ampliar l’espai de vianants en moments puntuals. 
·············································································································

Per tal de garantir la seguretat i millo-
rar l’accés dels vianants, l’Ajuntament 
ha adequat la calçada de la rambla 
d’Àngel Guimerà, en la zona de càrrega 

i descàrrega situada entre l’Ajuntament 
i l’entrada al pàrquing de l’Hort de la 
Rectoria. 

L’actuació ha consistit en elevar a 
nivell de la vorera la part de la calçada 
destinada a càrrega i descàrrega. La 
zona de vianants i la d’estacionament 
ha quedat delimitada per unes pilones 
de ferro que es podran treure i col·locar 
a tocar de la carretera quan sigui neces-
sari ampliar l’espai de vianants, com 
passa quan hi ha instal·lades les para-
des de la Fira d’Artesania de la Festa de 
la Verema i de la Fira de Nadal. 

Les obres, que van quedar enllesti-
des a final de juliol, han suposat una 
inversió de 17.968€.

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

Nou tancat de fusta de contenidors  
L’Ajuntament  ha  adequat  la  zona  
de recollida de residus comercials 
de la rambla d’Àngel Guimerà, situ-
ada a la part de darrera de l’Ajunta-
ment, per fer-la més accessible als 
comerciants.  L’espai  s’ha  delimi-
tat  amb  una  tanca  de  fusta,  
seguint  el  model  d’altres  àrees  
de  recollida  del  municipi, de ma-
nera que es puguin dipositar les 
diferents fraccions als seus conteni-
dors corresponents  amb  molta  
més  comoditat  i  seguretat. Amb 
aquesta actuació, ja són una vinte-
na les zones de recollida de residus 
habilitades amb tancats de fusta a 
tot el municipi. 

Nou vial d’accés a la zona escolar del Bosquet
·············································································································
Les obres formen part del projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació Can 
Calderó-Can Serra i està previst que finalitzin al desembre. 
·············································································································

La zona escolar del Bosquet tindrà una 
nova connexió directa amb la carretera 
BP-5002, a l’alçada del carrer Les Heu-
res, quan finalitzin les obres d’urbanit-
zació del Polígon d’Actuació Urbanística 
Can Calderó-Can Serra. El projecte in-
clou la construcció d’un nou vial, de 

400m de longitud i 9m d’amplada,  que 
connectarà Les Heures i Maria Auxilia-
dora, vorejant la nova zona residencial 
que s’està edificant en aquest sector. 

Les obres van començar al juny i 
està previst que finalitzin al desembre, 
que serà quan s’obri al trànsit la nova 
via. En la realització dels treballs s’ha 
donat prioritat a la part que afecta el 
pati i l’entorn de l’Escola Fabra, per en-
llestir-los abans que comenci el curs. 

L’obertura d’aquest vial suposa 
l’afectació d’uns 300m2 de pati de la 
part davantera de l’escola. Aquesta re-
ducció es va veure compensada amb 
l’ampliació de l’escola amb els 2.184 
m2 que es van guanyar per a la zona 
esportiva de la part de darrera, que es 
van incorporar al centre arran de l’apro-
vació de la modificació de Pla General 

de l’any 2006, en base a la qual s’exe-
cuta l’actual projecte d’urbanització.

La part del nou vial que discorre 
paral·lel a l’escola estarà pavimentat a 
un sol nivell, serà de prioritat invertida, 
és a dir, tindran preferència els via-
nants. L’amplada de les voreres oscil-
larà entre 1,5 i 3,5m. 

La nova via tindrà sentit ascendent 
des de Les Heures a Maria Auxiliadora,  
excepte en la part baixa del vial (la més 
propera a la carretera) on hi haurà doble 
sentit de circulació per facilitar l’entrada 
i sortida a les dues zones d’aparcament 
de Can Calderó, a les quals s’accedirà 
per aquesta nova via i no per l’accés ac-
tual d’Alella Vinícola. Entre les dues zo-
nes d’aparcament hi haurà més 130 
places, més les que es preveuen habili-
tar en alguns trams del nou vial. 

Al seu pas per l’escola, tindran preferència els vianants.  
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Tendències de canvi i experiències d’innovació 
educativa a les desenes Jornades Ferrer i Guàrdia 

L’Ajuntament recu-
pera enguany les 

Jornades Ferrer i 
Guàrdia d’inno-
vació educa-
tiva, després 
d’un parèn-
tesi de qua-
tre anys. En 

aquesta desena 
edició les Jorna-

des abordaran de 
ple la temàtica per a la 

qual van ser creades: les ten-
dències de canvi i innovació educativa. 
Ho faran amb un total de 10 hores de 
formació repartides en una quinzena 
de conferències, tallers i debats en els 
quals es donaran a conèixer experiènci-
es que posen de manifest la tendència 
actual d’innovació educativa, tenint en 
compte l’impacte de l’educació a la so-
cietat actual, des d’una visió oberta, en 
xarxa i comunitària. 

El contingut del programa, que 

compta amb la participació d’una 
quinzena de mestres, pedagogs i es-
pecialistes en el tema, té per objectiu 
facilitar i promoure un espai de debat, 
reflexió i intercanvi d’experiències en el 
món educatiu des d’una visió àmplia, 
que pugui interessar a diferents agents, 
equips directius i docents, i també fa-
mílies i professionals relacionats amb 
l’educació. 

Les Jornades són obertes a totes 
les persones que tinguin interès en el 
tema. Els  professionals que complei-
xin els requeriments formatius, podran 
sol·licitar la certificació de deu hores 
del Pla de Formació de Zona dels Ser-
veis Educatius del Baix Maresme. L’as-
sistència a les sessions és gratuïta però 
cal fer la inscripció prèvia del 12 al 28 
de setembre. 

Les sessions es desenvoluparan a la 
Biblioteca Ferrer i Guàrdia durant tres 
tardes, els dies 9, 10 i 11 de novem-
bre, de 18 a 21.30h. Més informació a 
www.alella.cat/jornadesferreriguardia.

···································································································
Les Jornades es faran del 9 a l’11 de novembre, però cal fer la inscripció del 
12 al 28 de setembre. 

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

Grup de suport i ajuda mútua 
a persones cuidadores  

Can Manyé ofereix un taller d’art 
per a infants de 6 a 12 anys 
Les regidories d’Educació i Cultu-
ra enceten aquest curs  els tallers 
d’art per a infants, amb l’objectiu 
de promoure, d’una manera lúdica, 
les capacitats artístiques dels nens i 
nenes de 6 a 12 anys. Els tallers es 
faran a Can Manyé els dimecres, de 
17.15 a 18.45h. Les inscripcions 
es poden fer fins al 23 de setembre 
emplenant el formulari que troba-
reu a www.alella.cat/educació. 

Curs subvencionat de natació 
Els infants nascuts el 2010 empa-
dronats a Alella poden fer un curs 
de natació subvencionat per l’Ajun-
tament. Les inscripcions es fan des 
de l’1 de setembre al Complex Es-
portiu Municipal. 

Dimecres 9 de novembre
18h  Presentació de les Jornades.
18.15h més enllà de la innovació, l’actualitza-
ció disruptiva de l’educació.
19.15h Visions de la innovació educativa a 
debat.

Dijous 10 de novembre
18h Noves formes d’ensenyar i aprendre.
19h tallers. recursos i metodologies per 
innovar.
20.30h Posada en comú dels tallers.

Divendres 11 de novembre 
18h descobrint i construint una comunitat 
educadora.
19h experiències d’innovació educativa.
20.30h L’Administració davant els reptes de la 
innovació educativa. 

totes les ponències i tallers són gratuïts però 
cal fer la inscripció prèvia del 12 al 28 de 
setembre. més informació a www.alella.cat/
jornadesferreriguardia. 

Programa resumit 

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

L’Ajuntament, amb la col·laboració de 
la Diputació de Barcelona i la Federació 
d’Associacions de Malalts d’Alzheimer, 
promou la creació d’un grup de suport 
emocional i ajuda mútua, amb l’objec-
tiu de millorar la qualitat de vida de les 
persones cuidadores no professionals i 
de les persones en situació de depen-
dència. Es tracta d’un recurs que pretén 

donar suport i afavorir la relació entre 
persones cuidadores que comparteixen 
una mateixa problemàtica, per tal que 
se sentin recolzades en el procés de 
cura de la persona en situació de de-
pendència. El servei, que estarà dina-
mitzat per un psicòleg, té una durada 
de 10 sessions d’una hora i mitja. Les 
reunions es faran els dilluns a partir del 
3 d’octubre. 

Les persones interessades a partici-
par-hi han de fer la inscripció des de 
www.alella.cat/grupsuport, o bé pre-
sencialment a l’Àrea de Serveis a les 
Persones i a l’OAC. 
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Més tallers de vins i gastronomia a Can Lleonart 

Totes les entitats del municipi tenen un 
cita amb la ciutadania el 25 de setem-
bre, amb la festa de l’associacionisme 
local. La Plaça de l’Ajuntament es con-

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

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

Tu fas Alella!, el 25 de setembre

···································································································
A partir del 14 de setembre es poden fer les inscripcions als cursos i tallers. 

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

Les novetats de la temporada 
mirada a la mediterrània: Grècia
el territori d’Alella al llarg dels segles
Filosofia i acció: pensament i vida   
Un viatge a rússia al país de dostoièvski
escriptura creativa
taller de ceràmica
Habilitats comunicatives
Introducció al Coaching personal
Què podem plantar a l’hort?
taller de llumetes decoratives
taller de joies d’scrap

Introducció al Windows 10
terrines i pastissos salats 
Cuina de mercat amb la maria del Niu
els bolets en la cuina moderna   
Aperitius creatius amb verdures
La patata: luxe per a butxaques escurades 
Cuina de Nadal amb la montxu
tast d’iniciació als vins blancs
tast de vins mono varietals: monastrell
Vins per a festes
tast de whiskys 

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

vertirà per unes hores, d’11 a 14h, en 
un gran aparador en el qual les entitats 
del poble es donaran a conèixer i 
podran difondre les activitats que orga-
nitzen al llarg de l’any a la resta de 
veïns i veïnes del poble. La Trobada 
d’Entitats i del Voluntariat Tu fas Alella! 
té també l’objectiu d’afavorir els vin-
cles i la col·laboració entre les diferents 
associacions del municipi. Des de fa 
uns anys se celebra el mes de setem-
bre, tot i que al 2014 es va haver 
d’ajornar fins al març de 2015 per les 
previsions de pluja. Acabada la tro-
bada, es farà un dinar popular a Can 
Gaza per a les entitats i els voluntaris i 
voluntàries del poble.

El centre cultural Can Lleonart reprèn 
l’activitat el 3 d’octubre amb una nova 
oferta d’activitats que es desenvolu-
parà entre els mesos d’octubre i 
desembre. Els antics alumnes i els 
veïns i les veïnes d’Alella poden forma-
litzar les inscripcions els dies 14 i 15 
de setembre. Les inscripcions s’obren a 
tothom a partir del 16 de setembre. 

El programa de tardor ofereix més 
d’una setantena de cursos i tallers, 
entre els quals destaca l’increment de 
l’oferta vinculada al món de vi i la gas-
tronomia i al territori. 

A més dels cursos i tallers, Can Lle-
onart ofereix cada temporada un paquet 
de sortides, tertúlies i concerts. Més 
informació a www.canlleonart.com.  

Les sortides
Aquesta temporada s’han programat 
cinc sortides: del Coll de Merolla a 
Sant Jaume de Frontanyà; a Món Sant 
Benet i la Fundació Alícia; de Llançà a 
Port de la Selva; a les vinyes d’Alella; i 
una travessa pel Montseny. 

Tertúlies i presentacions
En l’apartat de tertúlies destaquen les 
temàtiques vitivinícoles i gastronòmi-
ques. Es parlarà dels vins de la DO Ale-
lla, dels de l’interior i dels de vora mar; 
del vi Orígens de Badalona; i dels for-
matges Vilatzara. També hi haurà tertú-
lies de música, salut i política europea. 

Cicle de música clàssica 
Els concerts de tardor estan dedicats a 
la música clàssica. Enguany els convi-
dats són: l’Orquestra de Cambra de 
Terrassa, la pianista Hisako Hiseki i el 
Trio Kaukokaipuu de Músics en Resi-
dència.

Celebració del Dia Internacional 
de les Persones Grans a Can Gaza
L’Ajuntament i l’Associació de Gent 
Gran d’Alella commemoraran l’1 
d’octubre el Dia Internacional de 
les Persones Grans. A l’acte, que es 
farà a Can Gaza a les 17.30h, es 
llegirà un manifest i es projectarà el 
documental 75 anys de l’Homenat-
ge a la Vellesa a Alella. A més, es 
repartirà una còpia de l’audiovisual 
i el díptic-resum de l’exposició a to-
tes les persones assistents. 

El concurs “Moments d’estiu”recull 
imatges fins al 23 de setembre 
Fins al 23 de setembre es poden en-
viar imatges al concurs fotogràfic 
“Moments d’estiu” que organitza la 
Regidoria d’Adolescència i Joventut. 
Les fotos es poden enviar en format 
JPG a alellajove@alella.cat. Cada 
participant pot presentar un màxim 
de dues fotografies. 
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Alella gaudeix la seva Festa Major 

FestA de L’esCUmA

COrreFOC INFANtIL

HAVANeres tIbAdA de LLIbANt

tImbALeLLA

···································································································
Les entitats s’impliquen amb les activitats de Sant Feliu. 
···································································································

Concurs de dibuix infantil 

Categoria A
1r premi roc santos
2n premi Chiara Cacciaglia
3r premi rocío morillo

Categoria B
1r premi Nika rodríguez
2n premi max Ponsa
3r premi Arnau bernocco

Categoria C
1r premi mariona Herrera
2n premi santi ramos
3r premi Claudia Padilla
menció especial Abril bernocco

Concurs de peres farcides

Campionat de tibada de llibant
1r classificat masculí rugbi Alella
2n classificat masculí sirkan
1r classificat femení Les angeletes 
2n classificat femení Les fures

1r Torneig Hummel Futbol Sala 

1r classificat Aston birra
2n classificat  disseny A2
3r classificat Old tigers 

PINtem UN mUrAL 

Els alellencs i les alellenques van sortir 
al carrer per gaudir de les més d’una 
trentena d’activitats programades de 
Festa Major, entre el 22 de juliol i l’1 
d’agost. Les altes temperatures van 
acompanyar la major part del progra-
ma, però també la pluja va fer acte de 
presència a la primera nit festiva, tot i 
que amb menys incidència que l’any 
passat, ja que només va obligar a sus-
pendre una activitat: la caminada popu-

1r premi Isidre Aymar
2n premi residència els rosers
3r premi maria teresa Figueras
millor presentació residència els rosers

lar nocturna.  El concert de Joan Colo-
mo, programat per l’àrea d’Adolescència 
i Joventut al pati de les antigues Escoles 
Fabra, es va poder celebrar sota cobert 
a la Porxada del Mercat Municipal.  

Com cada any, les entitats del po-
ble van ser el motor dinamitzador de la 
Festa Major. L’Ajuntament agraeix a 
totes elles la seva implicació i les ani-
ma a continuar treballant per la comu-
nitat.  
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La Polifònica Joia i l’Escola de Dansa van fer tàndem als Jardins de Cal Marquès. Mónica Green va fer vibrar al públic en un concert inoblidable als Jardins de Cal Marquès.

·······················································································································································
L’espai d’art acull un maridatge d’obres de Nasevo, un reconegut creador d’essències, i de la col·lecció olorVISUAL. 

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

Núria Graham va sorprendre amb la seva posada en escena al Parc de Can Sors. Els Músics en Residència van entusiasmar el públic en els concerts que van fer a l’Església. 

Moments per recordar del Festival 

Olor de vinya d’Alella a Can Manyé

Can Manyé ha preparat enguany una 
interessant proposta artística per a 
aquesta verema. L’exposició “Olor de 
vinya d’Alella”, que es podrà visitar del 
8 de setembre al 9 d’octubre, és un 

maridatge entre obres Nasevo i de la 
col·lecció olorVISUAL que tracten de 
representar les propietats característi-
ques dels vins d’un territori tan singular 
com és la DO Alella. Nasevo és el nom 
artístic d’Ernesto Ventós, un reconegut 
creador d’essències i un col·leccionista 
molt particular: sord des de la infància, 
en lloc de mirar les obres d’art les olora. 

A més de les obres de Nasevo, que 
conviden el públic a olorar-veure i veu-
re-olorar, l’exposició reuneix peces de 
la col·lecció olorVISUAL, íntimament 
lligada a l’artista. Creada l’any 1978, 
totes les obres de la col·lecció tenen 
com a denominador comú la transfor-

mació de l’olor a color, a llum, sugges-
tió i somni. 

A l’exposició s’hi podran veure 
obres de reconeguts artistes, com ara 
Christo, Jordi Cabestany, Perejaume, 
Antoni Muntadas, Pere Noguera i Güter 
Förg, entre d’altres. S’inaugurarà el di-
jous 8 de setembre, a les 20.30h, i es 
podrà visitar fins al 9 d’octubre. 

Gravació del film “Olor de vinya d’Alella”
Coincidint amb la inauguració de l’ex-
posició es rodarà el film Olor de vinya 
d’Alella”, de Jesús Etxarte, produït per 
Nasevo. Us convidem a participar-hi 
adreçant-vos a info@nasevo.com. 
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Grups municipals (Aquest espai se cedeix als grups municipals que decideixen l’ús que en volen fer. La publicació no es fa responsable del contingut dels escrits)

ERC + SUMEM PER ALELLA 

GENT D’ALELLA On és el votant de Gent d’Alella?

El regidors Josep Bardés i Mercè Marzo, segona força 
política a l’Ajuntament, que a la pràctica no té cap 
poder de gestió ni de decisió per a poder incidir com 
voldríem en la bona marxa del poble, degut a la im-
punitat de la majoria absoluta de l’equip de govern, 
ens preguntem on estan els nostres votants. Els vol-
dríem a tota arreu, perquè seria la manera d’arribar 
al govern (tot i que no sempre tothom fa servir el 
poder; el PSC porta governant 13 anys sent la força 
més petita amb poc més de 200 vots, cada dia més 
depenent de l’Alcalde i cada dia menys influent en el 
Govern, però amb una relació estable i predicible ba-
sada en els interessos). Tornant als votants, els vol-
dríem a tots els nuclis; tot i que els tenim sobre tot 
a les urbanitzacions perquè són els espais més obli-
dats,  a on es destina menys inversió i on es paguen 
més impostos (el govern d’Alella ha incrementat fins 
el 18% els blocs més alts de la factura de l’aigua i 
pujades contínues de l’IBI). Els voldríem a totes les 
entitats, que son l’ànima de la vida social del poble i 
reben anualment uns 60.000€ (i algú pot interpretar 
quantes es poden permetre el luxe de ser “indepen-
dents” del seu principal finançador). També volem 
els nostres votants a tots els actes i activitats que es 
fan als nostres  carrers (però ni tenen temps ni poden 
els que han de treballar 12 hores diàries, o els joves 

Un altre setembre mogudet 

Després d’un dies de gresca, de participar, de fer 
poble, de baixar al carrer i retrobar-te amb el veïnat 
és ben segur que tothom comparteix que la nostra 
festa major inaugura oficialment l’estiu. Una festa 
que ens convida a uns dies de descans i reflexió 
abans de tornar a la rutina.

La tardor ens porta també a l’inici del nou curs 
polític, que s’intueix ben remogut. Encarem un se-
tembre amb la Diada, la moció de confiança al Pre-
sident Puigdemont, la negociació dels pressupostos 
i amb una presidenta del Parlament sota l’amenaça 
de ser inhabilitada. 

“Visca la democràcia, visca el poble sobirà, 
visca la República Catalana!”, van ser les paraules 
amb les que la presidenta del Parlament de Cata-
lunya, Carme Forcadell, va iniciar la XI Legislatura. 
Conscient del moment històric que protagonitzava 
en representació de la majoria del Parlament però 
sobretot de tota la ciutadania que darrera de l’ANC 
i Òmnium ens hem mobilitzat explicant al món de 
forma pacífica la nostra voluntat de voler ser una 
nova República en un món més just i solidari. 

Inhabilitar la presidenta d’un parlament  (amb 
les conseqüents multes, la suspensió de funcions, 
i si el Tribunal Constitucional espanyol ho estima 
oportú, emprendre accions penals) és, mai més 

expulsats a l’estranger, o les persones que han de llui-
tar per tirar endavant les seves empreses...).... I així 
podríem recrear hipòtesis a manca de recursos per a 
encarregar enquestes com sí ha pogut fer ERC en les 
dues ocasions que més ha pujat en vots.  Però so-
bre tot, els volem participant a les nostres reunions; 
aportant idees o treball des de qualsevol àmbit; de-
nunciant situacions perilloses al carrer; assistint als 
plens per a conèixer el tarannà dels diferents grups; 
escrivint a les xarxes socials; fent servir el seu dret 
d’examinar els pressupostos, les ordenances fiscals 
o la documentació en la fase d’exposició pública, …. 
En definitiva, exercint la democràcia local dia a dia, 
per a que cada 4 anys, el seu vot sigui més informat, 
més conscient i més responsable. Més que mai, en-
guany, 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

ben dit, de jutjat de guàrdia. Aquest procés inici-
at contra la presidenta electa del Parlament és tan 
greu que no troba similitud en cap estat de la Unió 
Europea. 

Després d’anys d’autonomia, d’intentar arribar 
a acords, fins i tot a un referèndum “a l’escocesa”, 
etc. hem de tenir clar que el futur ha d’estar úni-
cament en les nostres. Tenim un Tribunal Constitu-
cional i unes majories a Espanya que, com escriu 
d’opinió d’Oriol Junqueras a El PuntAvui, “ni volen 
canviar ni tenen cap mena de voluntat de facilitar 
cap canvi a Catalunya, ni de respectar la voluntat 
democràtica de la ciutadania catalana, veritable 
subjecte de sobirania i motor de canvi social”.

Així doncs, encetem un nou curs polític on no-
vament cal estar a l’alçada i no defallir. On no ens 
cansem d’explicar, parlar i xerrar amb la família, 
amistats i veïnat que el camí recorregut no ha estat 
en va i que el que tenim per endavant serà igual 
d’il·lusionant. 

I la millor manera de compartir-ho és a la Vere-
ma amb una copa de vi de la DO a la mà. 

Bona Festa de la Verema! 
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esteve Garcia-Ossorio 
barrosso 
garciaossoriobe@
alella.cat 

CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA

ALTERNATIVA PER ALELLA-CUP Deures pendents i nou curs 

Estrenem curs amb la determinació de posar fil 
a l’agulla als temes penjats (patrimoni i paisatge, 
gestió forestal, habitatge jove, arxiu històric, exter-
nalitzacions)  i d’assolir també la fita a l’estiu del 
2017 d’inaugurar amb tota convicció el que ha de 
ser un equipament clau de la cultura local: l’espai 
d’arts escèniques i casal d’Alella.

D’ara i fins a la primavera del 2017 els regi-
dors, tots els regidors, tenen la responsabilitat de 
vehicular les propostes, idees, consells... per re-
glamentar-ne el seu contingut, gestió i com s’obre 
a tothom.

La visió d’Alternativa per Alella és clara: el futur 
equipament ha de comptar amb programació con-
tinuada de teatre, cinema, música i arts escèniques 
prioritzant la qualitat per sobre dels noms. Però no 
només pot ser un centre de consum il·lustrat, cal 
que hi hagi també, i sobretot, cursos bàsics acces-
sibles a tots els veïns de dansa, teatre, musica, circ 
i altres arts que permetin generar contingut des del 
propi espai i afavoreixin l’empoderament cultural 
personal i col·lectiu.

I d’altra banda cal que el contingut no reglat 
també sigui ben present: obrir els espais i bucs 
d’assaig per al creixement de petits (o grans) pro-
jectes no tutoritzats per la pròpia administració. 

Oriol Font
fontco@alella.cat

twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

El dia de la marmota

Estem fent l’escrit el 15 d’Agost. Per poder llegir El 
Full abans de la Festa la Verema, l’edició ha d’estar 
tancada abans del 22 d’Agost. Això serveix per a 
què es puguin revisar els escrits dels grups munici-
pals, no sigui cas que diguem quelcom inapropiat i 
no doni temps a censurar-ho. Res de nou.

Estem en el nostre dia de la marmota particular. 
Vam passar la Festa Major sense pena ni glòria. No 
estem en època electoral i per tant no paga la pena 
desenvolupar noves idees que facin més atracti-
va la nostra festa. És obvi que hi ha tradicions a 
preservar, però aquelles activitats que han perdut 
assistència han de ser actualitzades o bé canvia-
des.  El resultat de no fer res es va traduir en una 
baixíssima participació i amb una forta preocupació 
generalitzada de com interpreten alguns o algunes 
el que ha de ser la nit jove. De moment aquesta 
destaca per una baixa participació dels joves lo-
cals i on els actes vandàlics dels vinguts d’arreu, 
les seves borratxeres i els actes incívics es prodi-
guen sense que el nostre govern no faci absoluta-
ment res. El  govern té la seva particular manera de 
desconnectar de la realitat, un fet que es repeteix 
constantment  i que va en detriment de la bona 
convivència que es viu en el nostre poble.

La Festa de la Verema va pel mateix camí, tant, 

que avui que estem fent aquest escrit, el cartell de 
la Verema continua sent el de l’any passat. De fet, 
la sensació és que per a què canviar si es farà el 
mateix. A primers de setembre i a corre-cuita, veu-
rem la nova proposta que de ben poc servirà com 
a mitjà publicitari. La  realitat dibuixa una desídia i 
una mancança d’idees esfereïdora.

Ja fa temps que la nostra festa ha deixat de ser-
ho. Els que hi vivim no hi trobem cap mena d’al-
licient en participar d’un model caduc i en el que, 
en les últimes edicions, es viuen els actes incívics 
sense que es posi remei. El govern desestima sis-
temàticament posar solucions als greus problemes 
que viuen els comerços de la Plaça Antoni Pujadas 
(la del Sorli) i els que hi habiten. És llastimós no 
poder portar una vida normal perquè una colla de 
cretins es dedica a pixar els portals o trencar ampo-
lles de vidre i mobiliari urbà, i tot això amb la mira-
da a un altre costat d’un equip de govern més de-
dicat a contractacions d’obra pública, diguem-ne, 
“poc convencional”.

El nostre desig seria que gaudiu de la prope-
ra Festa de la Verema, però amb què no la patiu, 
aquest grup n’estarà molt feliç

La creativitat ha de poder créixer plenament lliure.
Aquest és doncs, en l’àmbit cultural, un dels 

reptes més interessants i potents que ha tingut mai 
Alella. 

Ben encaminat pot fructificar i ser una olla de 
sinergies que enriqueixi el nostre teixit de poble i 
es propagui més enllà del propi espai. 

Però cal valentia, desterrar els interessos parti-
distes, evitar les correcuites i superar els murs del 
petit comitè de govern per evitar caure en la buro-
cratització, la compartimentació i la malfiança que 
pervertirien l’esperit i anhels que ens han portat a 
invertir-hi tant.

Així doncs, arremanguem-nos, que ens cal-
drà posar-hi tota la paciència, voluntat i ànim per 
a que en poc menys d’un any el fruit de la col-
laboració de molts ens dugui com a poble a obrir 
orgullosament les portes i finestres del nou espai 
d’arts escèniques.  

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
673644807
blossa@alella.cat
annerosebloss@
hotmail.com

PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS Setembre de nou

Ja hem passat la Festa Major i amb l’arribada del 
mes de setembre donem la benvinguda a l’esperada 
Festa de la Verema. Com a territori vitivínicola que 
som, hem de fer prevaldre el nostre producte més 
preuat, junt amb la millor gastronomia de la zona.  

És el moment d’obrir les portes del nostre mu-
nicipi i oferir, tan als nostres veïns i veïnes, com a 
totes aquelles persones que any rera any ens visi-
ten, el gaudir d’un bon vi d’Alella i d’una cuina ela-
borada amb productes del maresme, ja sigui amb el 
tapes+vi, sopant a la mostra gastronòmica o bé par-
ticipant en les diferents activitats programades relaci-
onades amb el món del vi i dirigides a un públic molt 
ampli amb l’objectiu de dónar a conéixer i promoure 
la cultura del vi, la DO Alella i tot allò que l’envolta.

Cal agrair la col.laboració i la implicació dels 
treballadors i treballadores de l’ajuntament, de les 
entitats, comerços, bars, restaurants i cellers de la 
DO Alella, perquè aquests tres dies de celebració de 
la Festa de la Verema siguin un èxit.

I dins de les activitats del que serà el primer Vi+ 
del Vi DO Alella, el Mercat tornarà a obrir les seves 
portes el dia 1 d’octubre on es podran degustar les 
tapes elaborades per les diferents parades amb un vi 
d’Alella i amb música en directe de fons.

Si el vi és el nostre gran protagonista aquest mes 
Glòria mans
manscg@alella.cat

Safareig del poble 

En fecha de 26.01.2015 nuestro alcalde, Sr. Francis-
co, se comprometió en una publicación en el BOPB 
a contestar las quejas y requerimientos hechos por 
nuestros ciudadanos antes de un plazo de 30 días. 
Lo cual, como era de esperar, no cumplió. Las que-
jas y sugerencias así como otros asuntos de nuestros 
habitantes siguen en el aire y desatendidos. 

Con la mayoría absoluta Francisco sigue pasando 
el rodillo a la oposición. Por ejemplo, celebró, antes 
del pleno de Julio, una reunión de barrios en la que 
exponía detalladamente el asunto de las cámaras de 
vigilancia antes de presentar el proyecto a la opo-
sición. ¡Deberíamos recordar que la oposición es el 
instrumento que garantiza la democracia en el pue-
blo! Llegados a este punto: ¿debemos equiparar la 
condición de mayoria absoluta a una ‘pequeña dicta-
dura’ encabezada por Francisco?

En el último pleno el gobierno votó, contra la vo-
luntad de la oposición, la modificación de la plantilla 
de la policía. Francisco está intentando contratar a un 
“sotsinspector” procedente del los “Mossos d’ Esqua-
dra”. Hace tiempo se observa que muchos de nuestros 
policías, una vez efectuados el periodo de prácticas, 
se nos van de Alella. La formación supone un esfuerzo 
económico considerable al pueblo a costa de las arcas 
del consistorio. ¿No será que dimiten porque se dan 

de setembre, també hi tenen el seu espai les as-
sociacions del nostre poble amb la Fira d’Entitats. 
Gràcies a elles també, i a la ciutadania, el nostre 
municipi és viu. Des de l’esport, passant per la cul-
tura, el lleure, l’educació, la gent gran, el voluntariat, 
l’emprenedoria; són l’eina de cohesió social que hem 
de saber mantenir i donar suport. 

La Fira de professionals, que se celebrarà el prò-
xim 9 d’octubre, també n’és un exemple de la tasca 
que du a terme l’entitat que dinamitza el comerç i 
el teixit empresarial del nostre poble i on es poden 
donar a conéixer els i les professionals del municipi.

No voldria deixar de fer esment a la nostra diada, 
l’11 de setembre, en la que Alella Primer-Candida-
tura de Progrés també hi serà fent la ofrena floral i 
desitjant que aquest dia sigui un dia de celebració 
per a tots els catalans i catalanes.

cuenta de que no tienen futuro en nuestro pueblo? 
Opinamos que a nuestra policía local se tendría que 
dar una oportunidad para poder hacer carrera aquí.

Lo que el alcalde y los suyos aprobaron en el pleno 
de julio referente a la contratación de la policía fue en 
contra de todos sindicatos representados (UGT, CSIF, 
CCOO) en la mesa de negociación del ayuntamiento. 

¿Qué pasa con la desaparición (o robo) de los 
archivos, que según Francisco contienen informa-
ción sobre la Falange? Abriéndose un silencio sepul-
cral en referencia a este tema que afecta a nuestra 
memoria histórica....El Partido Popular de Alella exi-
ge examinar con rigor el asunto junto con la policía 
científica para identificar quienes son los autores de 
la sustracción de estos archivos. ¿A quién le está 
beneficiando la desaparición de dichos documentos? 
¿Por qué tanto silencio? 

Últimamente a Francisco le da por mezclar asun-
tos en los puntos del pleno en los que un tema puede 
ser afirmativo a votar y el otro negativo. ¿Es esta una 
estrategia suya para callar la boca de los regidores 
de la oposición? ¿Quién sugiere esta nueva táctica 
que confunde al público asistente en los plenos y a 
la oposición? ¿Quién asesora a Francisco? 

El PP de Alella felicita a la nueva sustituta de 
juez de paz: Rosa Moraleda. ¡Enhorabuena!

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 
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OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 
www.alella.cat
del 20 de juny al 9 de setembre:
de dilluns a divendres de 8.15 a 14.30 h. dijous tarda tancat. 

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55
de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h. 
divendres 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
dimarts i dijous de 10 a 14 h i cada dia 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
dimecres, dijous i diumenge de 10 a 14.30 h. divendres 
i dissabte de 10 a 14.30 h i de 15.30 a 17.30 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 57 78
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

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 24 51 

TAXI A DEMANDA

DEIXALLERIA MÒBIL
Del 20 al 25 de setembre i del 4 al 9 d’octubre. 
dimarts a dissabte de 9.30 a 13 h i del 9 al 14 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 el 7 d’octubre i l’11 de novembre, 10.30 a 13h (www.alella.cat/busconsum)

BUS CONSUM

Properes sessions per tramitar el dNI electrònic: 14 i 20 de setembre (recollida). es farà a Can Lleonart però cal 
apuntar-s’hi prèviament a la Policia Local (tel.93 555 24 12). més informació a www.alella.cat/dNIelectronic.

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: SETEMBRE - OCTUBRE

3 i 4 de setembre                      GÓMEZ rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08 
10 i 11 de setembre     MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
17 i 18 de setembre  BERNAL C/ el masnou, 30 · 93 540 03 83
24 i 25 de setembre                  GÓMEZ rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
1 i 2 d’octubre                        MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
8 i 9 d’octubre                          BERNAL C/ el masnou, 30 · 93 540 03 83
12 d’octubre                 MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
15 i 16 d’octubre                      GÓMEZ rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
22 i 23 d’octubre                 MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
29 i 30 d’octubre                      BERNAL C/ el masnou, 30 · 93 540 03 83
31 d’octubre                             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 

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. 

CALENDARI DEL CONTRIBUENT SETEMBRE - DESEMBRE 
taxa mercat municipal 3r trimestre                                       13.07.2016  a  15.09.2016
taxa mercat del marxants 3r trimestre                                      13.07.2016  a  15.09.2016
IbI urbana (3a fracció domiciliat)                                                           01.09.2016
IbI rústica                                                                                              02.09.2016  a  03.11.2016
Impost d’activitats econòmiques                                                        02.09.2016  a  03.11.2016
taxa mercat municipal 4t trimestre                                                         03.10.2016  a  05.12.2016
taxa mercat del marxants 4t trimestre                                      03.10.2016   a  05.12.2016
IbI urbana (4a fracció domiciliat)                                                           02.11.2016
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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

De 9 a 14h Pati de les antigues Escoles Fabra
Trobada d’intercanvi de plaques de cava. 
Organitza: Agrupació Sardanista Alella 

Dissabte 10 de setembre 

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

Diumenge 11 de setembre

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura amb la novel·la Submissió, de Michel Houellebecq. 

Dijous 15 de setembre

D’11 a 14h Plaça de l’Ajuntament*
Tu fas Alella! Trobada del Voluntariat i de les Entitats. 

Diumenge 25 de setembre 

17.30h Casal de la Gent Gran Can Gaza*
Dia Internacional de les Persones Grans. Lectura del manifest, pro-
jecció del documental “75 anys d’Homenatge a la Vellesa a Alella”.

De 20 a 23h Mercat Municipal*
Tast al Mercat. Degustacions de tapes i vins i música en directe. 

Dissabte 1 d’octubre 

19.30h Sala d’entitats de les antigues Escoles Fabra 
Inauguració de l’exposició “Destrals de diferents oficis i èpoques”. Col-
lecció privada de l’alellenc Benjamí Sanahuja.
Organitza: Associació de Trabucaires del Vi d’Alella 

Dimecres 7 de setembre

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
L’hora del conte. Històries de Kamishibai, amb Marta Catalan.

Dimarts 27 de setembre

Dimecres 7 de setembre
19.30 h Antigues Escoles Fabra.
Inauguració ”Destrals de diferents oficis i 
èpoques”. Col·lecció de Benjamí Sanahuja. 

Dijous 8 de setembre
18 h Vinya testimonial de Can Magarola.
Tallada de raïm a la vinya de Can Magarola i 
berenar infantil.
20.30 h Can Manyé.
Inauguració “Olor de vinya d’Alella”.
21 h Pati de Can Lleonart
Sopar amb la Colla infantil dels Diables del Vi 
22 h Inici giratori Riera Fosca
Correfoc infantil.

Divendres 9 de setembre
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 Torrent Vallbona.
Correfoc Diables i Timbalers del Vi d’Alella. 
24 h Plaça d’Antoni Pujadas. 
Ball amb La Salseta de Poble Sec.

Dissabte 10 de setembre
8 h Sortida de Can Gaza. 
Despertada amb els Trabucaires del Vi d’Alella 
acompanyats de la Germandat de Trabucaires, 
Geganters i Grallers de Sant Andreu del 
Palomar. 

9 h Plaça de l’Ajuntament. 
Botifarrada popular. 
9 a 23 h  Àngel Guimerà i  Germans Lleonart. 
Fira d’artesans.
9.30 h. 
Visita als cellers Alta Alella
10 h. 
Visita al celler Serralada de Marina. 
10 h. 
Visita guiada “Les Masies d’Alella, patrimoni 
cultural, arquitectònic i de paisatge”. 
A partir de les 10 h. 
Tapes + Vi. 
10 a 14 h  parada de bus de Can Lleonart.
Banc de sang.
10.30 h. 
Visita als cellers Alella Vinícola.
11 h. 
Visita al celler Bouquet d’Alella. 
11 h  Masia de Can Magarola.
Trepitjada de raïm en família.
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 Can Lleonart.
Tast  Jove de vins DO Alella. 

23.30 h  Plaça d’Antoni Pujadas.
Ball Orquestra Europa.

Diumenge 11 de setembre
9 a 23 h Àngel Guimerà i  Germans Lleonart.
Fira d’artesans.
10 h Avinguda de Sant Josep de Calassanç
Trobada i cercavila de colla geganteres. 
A partir de les 10 h.
Tapes + Vi.
20 a 23 h Hort Rectoria, Porxada, Pl. Ajuntament.
Mostra Gastronòmica.
22 h Parc Gaudí.
Havaneres amb Port Bo i rom cremat.

12, 13 i 14 de setembre
20 h Can Lleonart
Classes magistrals de tast de vins. 

Dissabte 17 de setembre 
5 h Verema nocturna.
9.30 h. 
Visita al celler Raventós d’Alella.
10 h.
Visita al celler Joaquim Batlle.
10.30 h.
Visita al celler Can Roda.
11 h.
Visita al celler Roura. 

Diumenge 18 de setembre 
9.30 h. 
Visita guiada “De coll de Vendrans a 
Vallcirera”.

19.15h Plaça de l’Ajuntament*
Gravació del film Olor de vinya d’Alella, de Jesús Etxarte. Obert a 
tothom. Per participar cal enviar un correu a info@nasevo.com. 

20.30h Can Manyé*
Inauguració de l’exposició “Olor de vinya d’Alella”. Fins al 9 d’octubre. 

Dijous 8 de setembre

7.30h Plaça d’Antoni Pujadas*
Sortida. De Coll de Merolla a Sant Jaume de Frontanyà.  

Dimecres 28 de setembre

12h Palau Robert (Barcelona)
Presentació Vi+ i conferència “El vi de la DO Alella com a producte de proxi-
mitat”, amb la xef Carme Ruscalleda. www.enoturismedoalella.cat.
Organitza: Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella 

Dijous 29 de setembre

5h Masia de Can Magarola*
Verema nocturna. Informació i inscripcions oficinadeturisme@alella.cat.

Dissabte 17 de setembre

8.30 a 13h i de 16 a 20h Can Lleonart*
Inscripcions: 14 i 15, antics alumnes, 16 tothom. www.canlleonart.com. 

Dimecres 14 de setembre




