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Octubre és el mes de la DO Alella 
amb la segona edició del Vi+

El Ple de setembre estrenarà 
l’Audiència Pública prèvia 

Enquesta per millorar els serveis de 
la Oficina d’Atenció a la Ciutadania 

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
AJUNTAMENT D’ALELLA

Nº340  SETEMBRE DE 2017

La Festa de la Verema s’obre als vinyaters i convida tothom a gaudir 
dels vins, la gastronomia i el territori, del 8 al 10 de setembre. 

Més vins que mai 
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i a través de mòbil alellAPProp i seguiu-nos a facebook i a twitter.  
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Escric aquestes línies tot just una setmana després dels 

atemptats a La Rambla de Barcelona i al passeig marítim de 

Cambrils. Consternació i dolor van ser els primers sentiments. 

Orgull per la resposta de la gent i dels cossos de seguretat i 

serveis mèdics i d’emergències el següent. No tenim por.

Ha arribat l’hora de la veritat. Aquest proper 1 d’octubre es·

tem tots cridats a participar del referèndum per a l’autode·

terminació de Catalunya. Una fita que marcarà l’esdevenidor 

del nostre país.

Lamentablement des de l’Estat espanyol no hi ha hagut la 

més mínima voluntat d’aportar cap solució ni arribar a cap 

mena d’acord per tal de resoldre la reivindicació d’amplis 

sectors de la societat catalana que s’han manifestat molt 

massivament, per sis vegades des de la manifestació del 10 

de juliol de 2010, amb el lema «Som una nació. Nosaltres 

decidim», en contra de la sentència del Tribunal Constitu·

cional que va retallar l’Estatut d’Autonomia aprovat per les 

Corts espanyoles i votat en referèndum per la ciutadania de 

Catalunya.

Arribats aquí el Govern i el Parlament de Catalunya ens con·

voquen a votar quin futur volem per a nosaltres i els nostres 

descendents, amb la legitimitat que els confereix haver estat 

elegits per part de la ciutadania d’aquest país amb aquest 

compromís electoral.

A Alella votarem amb tota normalitat, on sempre i com sem·

pre. Ningú no impedirà que exercim el nostre dret. 

Us convido a participar de la que és la major decisió col·

lectiva de les nostres vides. La història ens jutjarà.

Votem i decidim!
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El gran aparador de la DO Alella 

El segon cap de setmana de setembre 
Alella es converteix en el gran aparador 
del vi de la DO Alella, en un espai de 
trobada per a persones que volen tastar 
els vins i gaudir del paisatge i l’oferta 
gastronòmica que ofereix el municipi. 

Enguany serà més fàcil apuntar·se 
a les activitats programades a la Festa 
perquè es podran fer inscripcions a tra·
vés d’Internet des de la nova pàgina 
web de la Festa de la Verema, www.
festaverema.alella.cat, o bé des del 
portal d’Enoturisme DO Alella www.
enoturismedoalella.cat. 

La venda de tiquets de degustació 
de la Mostra es fa presencialment, però 
per facilitar l’adquisició i reduir les 
cues, es pot fer de forma anticipada a 
l’Oficina de Turisme des del 30 d’agost. 
Enguany, a més dels vins dels cellers, 
també es podran degustar els elaborats 
per tres vinyaters del territori. 

El cuiner Isma Prados serà l’encar·
regat de donar el tret de sortida festiu, 
a l’acte d’inauguració que es durà a ter·
me el divendres 8 de setembre a partir 
de les 19h a la Plaça de l’Ajuntament.  

Entre les activitats lúdiques i festi·
ves destaquen la fira d’artesans, els 
concerts (de les orquestres Pensylvania 
i Marinada i el grup d’havaneres Port 
Bo), els correfocs, la sortida dels trabu·
caires, la trobada de gegants, la ballada 

························································································································································
La Festa de la Verema s’obre als vinyaters i incorpora les inscripcions a les activitats a través d’Internet.
························································································································································

El cuiner Isma Prados, pregoner de la Festa. 

de sardanes o la botifarrada popular. 
Seguiu la Festa a www.festavere-

ma.alella.cat i a les xarxes socials amb 
l’etiqueta #veremalella17.

Tres classes magistrals
Per a les persones que vulguin aprofun·
dir en el món del vi, el programa ofereix 
tres classes magistrals, que enguany 
estaran dirigides pels sommeliers Anna 
Vicens, Ferran Centelles i Arnau Marco 
i que es faran els dies 12, 13 i 14 de 
setembre. 

Beca Verema Ferran Centelles
Fins al 13 d’octubre es poden presentar 
les sol·licituds a la 4a Beca Verema, edi·
ció Ferran Centelles, destinada a sufra·
gar el 50% del cost acadèmic del curs 
de Grau Superior de Màrqueting i Publi·
citat en el sector vitivinícola que s’im·
parteix a l’Institut Alella. 

Mostra Gastronòmica
Cellers
Alella Vinícola
Alta Alella Mirgin
Bouquet d’Alella
Can Roda
Quim Batlle
Raventós d’Alella
Roura  

Vinyaters
Oriol Artigas
Albert Federico
Testuan

Restaurants
1497-Mas Salagros Ecoresort (Vallromanes)
Can Cabús (Alella)
El Nou Antigó (Teià)
Pati La Morera (El Masnou)
La Bona Estrella (Teià)
Orfila-Gastrobar (El Masnou)
Segons Mercat (Barcelona)
L’avi mingo (Tiana)
La Magrana (Alella)
La Masia de la Xesca (Badalona) 
La Verema (Alella) 
Sant Jaume (Argentona) 
Antiga Fusteria (Alella)
Can Balcells - Hotel Arrey Alella (Alella)
Can Roca (Tiana)
L’Era (Arenys de Munt)
La Vinícola (Alella)

Pastisseries i cafeteria
David Pastisser
Rovira Cafès

Bar
Casal d’Alella

Venda anticipada de tiquets 

A l’Oficina de Turisme
A partir del 30 d’agost: 
Dimarts, dimecres, dijous i diumenge, de 10 a 
14.30h. 
Divendres i dissabte, de 10 a 14.30h i de 15.30 
a 17.30h. 
Dies de la Festa de la Verema (8, 9 i 10 de 
setembre): de 9 a 20h. 

A l’estand de l’Ajuntament (Hort de la 
Rectoria)
8, 9 i 10 de setembre de 18.30 a 23h.

Anna Vicens, Ferran Centelles i Arnau Marco faran les 
classes magistrals dels dies 12, 13 i 14 de setembre.
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Mercats amb DO Alella 
Alella és un dels quatre municipis que 
posen a prova la iniciativa “Mercats 
amb DO Alella”,  promoguda pel Con·
sorci de Promoció Enoturística del Terri·
tori DO Alella per dinamitzar els mer·
cats mitjançant accions de promoció 
conjuntes. L’objectiu és fomentar l’hàbit 
saludable de consum de producte local 
i sostenible, maridant·lo amb vins de la 
DO Alella, i potenciar la relació entre 
productors, comerciants i consumidor.

El Mercat Municipal d’Alella tasta·
rà l’experiència el dissabte 7 d’octu·
bre, de 20 a 23h, amb maridatges de 
cuina i vins a les parades i activitats 
complementàries, com ara un tast de 
vins DO Alella gratuït, un concurs 
d’Instagram i un sorteig de dues expe·
riències enoturístiques al territori entre 
els visitants al mercat. 

Vi i molt més durant l’octubre

Al setembre la Festa de la Verema, i a 
l’octubre el Vi+, el mes de la DO Ale·
lla. La iniciativa, promoguda pel Con·
sorci de Promoció Enoturística del Ter·
ritori DO Alella, va néixer l’any passat 
amb l’objectiu de dinamitzar el territo·
ri, donant a conèixer i promocionant el 
món del vi a través d’un cicle d’activi·
tats i experiències enoturístiques, pro·
mogudes per una seixantena d’agents 
públics i privats que formen part de la 
Ruta del Vi de la DO Alella. 

El programa de la segona edició del 
Vi+ inclou una vuitantena de propostes 
molt variades pel que fa a formats, es·
cenaris i continguts. Entre les moltes 
propostes hi haurà presentacions de 
vins i visites a cellers; tastos dirigits; 
menús i tallers gastronòmics; passeja·
des i itineraris; sortides en vaixell i a 
cavall; propostes de música, teatre, li·
teratura i poesia maridades amb vi; es·
deveniments esportius; packs d’hotel, 

wellness i vinoteràpia, entre d’altres. 
Serà un mes sencer d’activitats, 

que arrencaran el 30 de setembre i 
s’estendran fins a l’1 de novembre per 
23 municipis del territori. 

La iniciativa està apadrinada per la 
cuinera maresmenca Carme Ruscalle·
da i compta amb el suport dels segells 
turístics de la Generalitat, la Diputació 
i dels consorcis de turisme del Mares·
me i del Vallès Oriental. 

Més informació i compra d’experi·
ències a www.enoturismedoalella.cat/
vimes.

Tast de pasta i vi a Can Magarola
El celler de Can Magarola tornarà a 
obrir les seves portes el 6 d’octubre 
per acollir el taller de tast de pasta 
fresca i vins. De la mà de la somme·
lier Eli Vidal, tastarem vins de la DO 
Alella maridats amb tapes de pasta 
fresca i diferents salses i aprendrem 
a harmonitzar productes quotidians 
bàsics en la dieta mediterrània. El 
tast té un preu de 18€ i les inscrip·
cions es faran a l’Oficina de Turis·
me. El 16 de setembre, dins del 
programa de la Festa de la Verema, 
es farà una nova sessió de la verema 
nocturna, que inclou la tallada de 
raïm i un esmorzar i tast de vins a la 
vinya testimonial i al celler de Can 
Magarola. Les inscripcions es fan 
des del 30 d’agost des del web 
www.festaverema.alella.cat.

Acord per millorar l’accés al 
centre enoturístic de Vallmora
La Mancomunitat de Serveis d’Ale·
lla, el Masnou i Teià i Infraestructu·
res Viàries de Catalunya SA (Invi·
cat) van signar el 26 de juliol un 
conveni de col·laboració per millo·
rar l’accés al Centre Enoturístic i 
Arqueològic de Vallmora, des de 
l’àrea de descans del Masnou de 
l’autopista C·32. L’Invicat es com·
promet a aportar 40.000€ que 
l’Ajuntament del Masnou destinarà 
a l’execució del projecte de l’itinera·
ri que ha de permetre l’accés des 
de l’autopista al centre de Vallmo·
ra. La Mancomunitat es farà càrrec 
de la conservació, manteniment i 
vigilància dels elements funcionals 
i de l’obertura, tancament i control 
de l’accés des del mòdul, de forma 
que només s’hi pugui accedir quan 
el centre estigui obert. 

Mercat de Segones Oportunitats 
El 21 d’octubre, de 10 a 15h, es 
farà a la plaça d’Antoni Pujadas 
la vuitena edició del Mercat de 
Segones Oportunitats. El mercat és 
obert a no professionals, entitats 
i centres escolars perquè puguin 
vendre o fer intercanvi d’articles de 
segona mà i productes de creació 
pròpia i marxandatge. Les inscrip·
cions es fan del 25 de setembre 
al 16 d’octubre. Més informació: 
www.alella.cat/mercatoportunitats.

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

···································································································
La segona edició del Vi+ ofereix una vuitantena d’activitats, del 30 de 
setembre a l’1 de novembre. 

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

Enguany es poden comprar les experiències per Internet. 

El tret de sortida dels “Mercats amb 
DO Alella” es va donar el 20 de maig a 
Montgat. Abans d’arribar a Alella, pas·
sarà per Mercat Municipal de Teià, amb 
una sessió prevista per al 16 de setem·
bre, i acabarà al novembre al Masnou. 
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El Ple de setembre estrenarà 
l’Audiència Pública prèvia 

El Ple aprova el Reglament de la 
Sindicatura Municipal de Greuges

L’Ajuntament torna a licitar el 
projecte del camp d’esports 
Un error de càlcul ha obligat l’Ajun·
tament a tornar a licitar les obres 
de reforma del Camp d’Esports Mu·
nicipal. La Junta de Govern Local 
va aprovar el 4 d’agost l’anul·lació 
del procediment de contractació 
iniciat al maig de 2017 perquè el 
pressupost del projecte no contem·
plava 13% de despeses generals 
ni el 6% de benefici industrial, tal 
i com estableix la llei de contractes 
de les Administracions Públiques. 
Aprofitant la nova licitació, s’han in·
troduït millores al projecte inicial: a 
més del condicionament de la seu 
social del camp d’esports també es 
durà a terme una intervenció adre·
çada a incrementar la seguretat en 
la zona de les grades. El pressupost 
del projecte s’ha incrementat fins als 
419.492€, 102.000 més que a la 
licitació inicial, per les millores intro·
duïdes i per les despeses generals i 
el benefici industrial que no s’havien 
contemplat en un primer moment. 

El Ple aprova les festes locals de 
l’any per a 2018
L’any 2018 els dies de festa laboral 
local a Alella seran el 21 de maig i 
l’1 d’agost, segons es va aprovar per 
unanimitat al darrer Ple municipal 
del mes de juliol.

Alella també diu no al terrorisme
Desenes d’alellencs i alellenques 
van mostrar el seu rebuig als atacs 
terroristes perpetrats el 17 d’agost 
a Barcelona i Cambrils, unint·se als 
cinc minuts  de silenci convocats 
per l’Ajuntament. Les banderes de 
l’Ajuntament van onejar a mig pal 
durant tres dies en senyal de dol.

···································································································
El document aprovat està a informació pública fins al 22 de setembre.

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

···································································································
Les sessions es convocaran mitja hora abans dels plens ordinaris i tindran una 
durada màxima de 25 minuts.

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

····················································································································································································································································
El proper Ple ordinari de l’Ajuntament, 
previst per al 28 de setembre, estrena·
rà una nova eina de participació ciuta·
dana: l’Audiència Pública prèvia al Ple. 
Les sessions es convocaran mitja hora 
abans del Ple ordinari (l’últim dijous de 
cada mes a les 19h) i tindran una du·
rada màxima de 25 minuts. El funcio·
nament de les audiències està recollit 
al Reglament de Participació Ciutada·
na a partir de la modificació aprovada 
a l’abril pel Ple municipal, que va en·
trar en vigor el passat 18 d’agost un 
cop superats els tràmits d’exposició 
pública i comptar amb el vistiplau de la 
Generalitat. 

La ciutadania podrà intervenir per 
formular els precs i preguntes que con·
siderin oportuns sempre que estiguin 

relacionats amb aspectes de compe·
tència municipal. Abans s’hauran 
d’inscriure, fer constar la temàtica a la 
qual faran referència a través del web 
(www.alella.cat), presentant una ins·
tància a l’OAC o apuntant·se a la llista 
que es posarà a disposició del públic a 
l’entrada de la sala de plens mitja hora 
abans d’iniciar la sessió.

Les persones disposaran d’un 
temps màxim de tres minuts per fer la 
seva intervenció, i d’un minut més de 
rèplica després de rebre resposta. L’al·
calde podrà respondre directament o 
demanar que respongui el regidor o re·
gidora responsable de la matèria. En 
cas que la resposta no es pugui donar 
al moment, caldrà respondre per escrit 
en un termini màxim de 20 dies. 

L’Ajuntament ha iniciat el camí per a la 
creació de la Sindicatura Municipal de 
Greuges. El Ple del 27 de juliol va 
aprovar inicialment, per unanimitat, el 
Reglament que regula l’elecció, funcio·
nament i atribucions d’aquesta figura 
ja contemplada dins del Reglament de 
Participació Ciutadana. La seva funció 
primordial serà la defensar els drets fo·
namentals i les llibertats públiques 
dels veïns i les veïnes d’Alella en les 
seves relacions amb l’Ajuntament i els 
seus ens dependents, d’acord amb els 
principis de legalitat i equitat, i super·
visant les actuacions de l’Administra·

ció municipal. A més, tindrà la respon·
sabilitat de garantir el compliment del 
Codi de Conducta dels alts càrrecs de 
l’Ajuntament, aprovat al Ple de maig. 

El Reglament, que està a informa·
ció pública fins al 22 de setembre, 
contempla que la persona que ostenti 
la Sindicatura serà escollida pel Ple, 
prèvia convocatòria pública de candi·
datures. Les persones que estiguin in·
teressades podran presentar les seves 
sol·licituds en el registre general de 
l’Ajuntament durant el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent a 
l’entrada en vigor d’aquest Reglament.  
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···································································································
El qüestionari, que és anònim i es pot contestar per Internet o presencialment, 
és el punt de partida per a l’elaboració de la Carta de Serveis de l’OAC. 

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

Enquesta per millorar els serveis de l’OAC

···································································································
El programa “Tutoria entre iguals” implica tots els agents educatius del municipi. 

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

Programa formatiu per prevenir 
l’assetjament escolar 

L’Ajuntament, amb el suport de la Di·
putació de Barcelona, ha iniciat els tre·
balls d’elaboració de la Carta de Ser·
veis de l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania (OAC), com a punt de parti·
da dur a terme la Carta de Serveis ge·
neral de l’Ajuntament d’Alella, en la 

qual quedaran recollits tots els serveis 
que presta el Consistori. 

La Carta de Serveis és el document 
públic a través del qual les administra·
cions informen a la ciutadania dels ser·
veis que presten i dels compromisos de 
qualitat que assumeixen respecte 
d’aquests serveis.

Entre d’altres finalitats, la Carta de 
Serveis té per objectiu apropar l’Ajun·
tament als ciutadans, informar els ciu·
tadans sobre els serveis que presta, 
possibilitar que els ciutadans opinin 
sobre el funcionament dels serveis mu·
nicipals, així com expressar la voluntat 
de millorar, mantenir i controlar un ni·
vell adequat de qualitat d’aquests ser·
veis que s’ofereixen des de l’Ajunta·
ment. 

Una enquesta per començar els treballs
El punt de partida per a la realització 
d’aquest document és una enquesta a 
través de la qual es vol conèixer l’opi·
nió dels veïns i veïnes d’Alella per im·
plementar millores en l’OAC, de mane·
ra que es puguin adreçar a aquelles 
qüestions que més interessen als usua·
ris i usuàries del servei. 

El qüestionari es anònim i es pot 
emplenar per Internet, des de l’enllaç 
www.alella.cat/enquestaoac, o bé pre·
sencialment contestant el formulari i 
dipositant·lo a l’urna que hi ha ubicada 
al taulell d’entrada de l’OAC. 

A mitjan setembre està previst fer 
la recollida de dades, per tal de conti·
nuar el procés de treball d’elaboració 
de la Carta de Serveis.

Impulsat per la Comissió Pedagògica 
del Consell Escolar Municipal, aquest 
proper inici de curs es posarà en marxa 
el programa “Tutoria entre iguals” 
(TEI), una formació que té l’objectiu de 
prevenir l’assetjament escolar a través 
d’un programa de convivència basat en 
la tutorització emocional entre iguals. 

El programa TEI, desenvolupat per 
investigadors de l’Institut de Ciències 
de l’Educació de la Universitat de Bar·
celona, és una acció que implica tots 
els agents educatius del municipi, po·
tenciant un treball transversal i de cor·
responsabilitat educativa.

Per començar a treballar, s’han pro·
gramat un seguit d’accions formatives 
al llarg del curs adreçades a equips do·

cents i directius d’infantil, primària i 
secundària, famílies, tècnics munici·
pals i monitors i monitores de lleure, 
esportius, de menjador o que realitzen 
activitats extraescolars. 

Amb les sessions formatives es pre·
tén fer una intervenció comunitària, 
dotant tots els agents implicats d’estra·
tègies de prevenció i d’intervenció en 
relació a l’assetjament, i potenciant un 
discurs comú davant possibles conduc·
tes que puguin esdevenir en assetja·
ment. 

L’Ajuntament assumirà més de la 
meitat de la despesa i la resta es pagarà 
entre els centres educatius i les AMPA, 
amb l’objectiu de reforçar la idea de co·
munitat i de compromís compartit. 

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

Inscripcions a la Coral Municipal, 
el taller d’art i el musical infantil 
Encara hi ha places disponibles a 
les activitats i cursos que s’organit·
zen des de la Regidoria d’Educació 
per a infants i adolescents, com ara  
aprendre ballet clàssic a l’Escola de 
Dansa, cantar a la Coral Municipal, 
participar al  musical “Hairspray” o 
experimentar amb l’art, al taller 
d’art de Can Manyé. Podeu consul·
tar tota la oferta a www.alella.cat/
educacio.

Matriculacions al Centre de 
Formació d’Adults-Espai Actiu 
Per a les persones majors d’edat 
que volen reprendre els estudis,  
perfeccionar l’anglès o el francès o 
preparar·se per a les proves d’accés 
a la universitat o per obtenir els cer·
tificats oficials de nivell de català, 
una bona opció és el Centre de For·
mació d’Adults·Espai Actiu d’Alella. 
Més informació sobre l’oferta i el 
calendari de matriculacions a www.
alella.cat/espaiactiu. 

L’enquesta es pot contestar presencialment o per Internet.
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Can Lleonart es posa en marxa  
···································································································
Les inscripcions comencen el 18 de setembre. 

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

Les novetats de la temporada 

Un viatge de Babilònia a Israel 
El cinema del Hollywood Clàssic
Explica’m un conte: com escriure per als 
infants 
Per un jardí sostenible. Plantes i arbres   
Taller “home decor”
Crea el teu arbre de Nadal
Taller d’Amigurumi
Com sóc, com em veuen i com m’agra-
daria ser
Com és la nostra casa emocional
Grup de moviment

Gimnàstica abdominal hipopressiva
Redacció creativa per a blogs i xarxes socials
Plats espectaculars amb verdures de tardor
Preparant un sopar per als amics
Taller de pastisseria: les galetes
Sopar amb Gonzalo i Luca
Plats ràpids i fàcils amb bolets
Fogons d’Alella. Pensant en les festes
Com aprofitar les restes del dinar de Nadal
Taller de torrons: el torró de whisky
La vinya i el vi català
Els formatges del Pirineu català

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

El centre cultural Can Lleonart comença 
el curs amb energies renovades. Les 
activitats de cursos i tallers es repren·
dran el 4 d’octubre, però abans cal 
formalitzar les inscripcions: els antics 
alumnes i els veïns i veïnes d’Alella les 
podran fer els dies 18 i 19 de setem·

bre, i a partir del 20 s’obriran a tot·
hom. El programa de tardor ofereix una 
vuitantena de cursos i tallers, entre els 
quals destaca l’increment de l’oferta 
vinculada al món de vi i la gastrono·
mia. Als cursos i tallers s’afegeixen, 
com cada temporada, les sortides, ter·

túlies i concerts. Més informació a 
www.canlleonart.com.  

Les sortides
Can Lleonart ens proposa quatre sorti·
des: el camí de ronda de Fornells a 
Tamariu per Aiguablava i Aigua Xelida; 
un passeig en burricleta pels arrossars 
de Pals i la Gola del Ter; una caminada 
de Sant Hilari Sacalm a Arbúcies; i una 
visita guiada als terrats de Santa Maria 
del Mar.

Cicle de música clàssica 
Els convidats són: els júniors de Músics 
en Residència, Dvorák Quintet i l’Orques·
tra de Cambra Terrassa 48. Les entrades 
es posen a la venda el 9 d’octubre.

Tertúlies i presentacions
Aquesta tardor es parlarà de salut den·
tal; del prolífic compositor Georg Philipp 
Telemann, i de l’oli que es produeix a 
Can Nualart, al Vallès Oriental.   

1es Jornades Alella Valora l’Esport 

L’Ajuntament organitza aquest mes 
d’octubre les 1es Jornades Alella Valo·
ra l’Esport. Durant tres dies, del 4 al 6 
d’octubre, es faran xerrades, tallers i 
taules rodones amb l’objectiu de deba·
tre, conèixer experiències i provar re·
cursos que ens ajudin a prendre cons·
ciència de la importància i a millorar la 
pràctica esportiva. 

Les jornades són una acció més del 
programa Alella Valora l’Esport que 
l’Ajuntament promou des de l’any 
2014 amb la voluntat de dinamitzar la 
pràctica esportiva i posar en valor l’ac·
tivitat física i l’esport. 

Les activitats són obertes a tothom, 

···································································································
Es faran el 4, 5 i 6 d’octubre i inclouran xerrades, tallers i una taula rodona. 

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

El programa  
Dimecres 4 d’octubre
20h Xerrada. “Ser només pares”. 

Dijous 5 d’octubre
10-14h Taller. Suport Vital Bàsic i DEA.
20h Xerrada. “Entrena’ls per cooperar”. 

Divendres 6 d’octubre
19h Taula rodona. “Esport i joves” 

i només cal fer inscripció prèvia per 
participar al taller de Suport Vital Bàsic 
programat per al 5 d’octubre.

Més informació i inscripció a www.
alella.cat/esports. 

L’Espai Jove posa en marxa el 
programa de tardor
Ja s’han obert les inscripcions al 
doble programa de tardor de l’Espai 
Jove: el de l’Espai 12·16 i el de l’Es·
pai 16·30. Per al públic adolescent 
es mantenen les classes de reforç 
d’anglès, el taller de creació artística 
i el suport a l’aprenentatge, que ara 
també s’estén als treballs de recer·
ca. A més, hi haurà activitats puntu·
als com l’especial “escape room” de 
la Nit d’Ànimes, i tres tallers pràctics 
per prevenir la violència masclista. 
Per al jovent de 16 a 30 anys, als 
tallers de ioga i anglès, s’afegeix un 
curs de teatre i improvisació i un al·
tre de treball de les emocions a par·
tir de la il·lustració. L’Espai 16·30 
inclou també dos monogràfics: un 
sobre la fotografia estàtica en l’era 
multimèdia i un altre d’iniciació a la 
fotografia nocturna. Més informació 
www.alellajove.cat 
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Tastet de Festa Major 

BUBBLE FOOTBALL 

ESPAI  FOODTRUCk NIT DE SwING

························································································································································
Bona acollida de les noves activitats com l’espai foodtruck o el Holi Colors. 
························································································································································

Concurs de dibuix infantil 

Categoria A
1r premi Àlex Bleda
2n premi Arlet Valdés
3r premi Sofia Oromí
Categoria B
1r premi Jennifer Mendoza
2n premi Damaris Mendoza
3r premi Agnès Faura
Categoria C
1r premi Mariona Herrera
2n premi Eleonora Pipino
3r premi Abril Bardallo 
Menció Especial Roc Pérez 

Campionat de tibada de llibant

1r classificat masculí Rugbi Alella
2n classificat masculí Espectáculo
1r classificat femení Les Fures
2n classificat femení Les Angeletes

ESPECTACLE DE CIRC 

La Festa Major ha ofert enguany més 
varietat de colors, sons i sabors, amb 
la incorporació de noves activitats que 
han han tingut una bona acollida del 
públic,  com ara l’espai foodtruck, el 
Holi Colors o els espectacles de circ. 

Enguany, Sant Feliu ha estat més 
llarg i animat que en altres edicions:  el 
programa s’ha allargat del 21 de juliol 
a l’1 d’agost i ha incorporat algunes de 
les activitats que es venien organitzant 

dins del Cap de Setmana Jove. 
Les altes temperatures han acompa·

nyat un programa que ha fet sortir la 
gent al carrer i que, com ja és habitual, 
ha comptat amb la implicació de les en·
titats del poble. En aquesta edició s’ha 
fet un esforç molt important per pro·
moure la Festa segura, amb servei de 
transport gratuït totes les nits de con·
certs i la campanya “No és no” per pre·
venir situacions d’assetjament sexual. 

Concursos de peres 
Concurs de peres farcides
Premi al millor gust 1r premi Albert Vinyoles
Premi al millor gust 2n premi M. Antònia Requena
Premi millor presentació Residència Els Rosers
Concurs de plats cuinats amb peres
Premi millor gust Milfulles de tiramisú de peres, 
de Maria Dolors Alcaraz
Premi millor presentació Canapès de peres i 
formatges, de Maria Dolors Castañeda
Premi improvisat Brotxetes de pera i magret 
d’ànec, de Laia, Quim i Joana Benet. 

TAST JOVE DE VINS HOLI COLORS FESTA DE L’ESCUMA 
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Funkystep and The Sey Sisters al Parc de Can Sors. Blaumut va fer aixecar de les cadires al públic assistent al concert dels Jardins del Cal Marquès.

Ressò del Festival d’Estiu i de Músics en Residència 

“Allò que vindrà”, a Can Manyé

La proposta artística de Can Manyé per 
aquesta Festa de la Verema, signada 
per l’artista Jordi Mitjà (Figueres 1970) 
parla de vi, de paisatge i del pas del 
temps. “Allò que vindrà”, és una incur·
sió que parteix del mateix paisatge del 

vi dels materials que es deriven de la 
seva elaboració, com ara descarts dels 
processos que segueix la creació d’un vi 
i sobretot del temps que s’utilitza fins a 
tenir un producte de qualitat. A partir 
d’un projecte d’especificitat escultòrica, 
l’artista tracta de mostra allò que es veu 
i allò que s’amaga d’un procés en el 
qual encara s’utilitzen tècniques arcai·
ques i passos altament complexos 
d’elaboració, i en el qual el pas del 
temps és absolutament determinant.

L’exposició s’inaugura el dijous 7 de 
setembre a les 20.30h i es podrà visitar 
fins al 15 d’octubre. Durant el dies de 
la Festa l’horari serà especial. 

The Gospel Viu Choir va tornar a triomfar als Jardins del Cal Marquès. Músics en Residència inicia una nova etapa ara fora del Festival d’Estiu. 

···································································································
La proposta d’aquesta Festa de la Verema és un projecte de Jordi Mitjà que 

parteix del paisatge del vi i dels materials que se’n deriven. 

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

La biblioteca programa un cicle 
d’alimentació 
La Biblioteca Ferrer i Guàrdia ha 
programat per aquesta tardor un 
cicle d’activitats relacionades amb 
l’alimentació. Són sis sessions pre·
vistes per als dies 7, 17 i 24 d’oc·
tubre i 4, 7 i 15 de novembre en 
les quals es faran tallers, xerrades 
i presentacions de llibres i d’altres 
activitats adreçades al públic fami·
liar que tenen l’objectiu de consci·
enciar sobre la necessitat d’apren·
dre a menjar bé. El cicle arrenca 
el dissabte 7 d’octubre a les 11h 
amb un taller familiar sobre la cui·
na dels colors, dirigit per la cuinera 
Pilar Ibern “Gavina”. El 17 d’octu·
bre, la mateixa cuinera presentarà 
el llibre La cuina de la felicitat i 
el dia 24 l’hora del conte també 
estarà dedicada a l’alimentació 
amb una sessió especial de contes 
per sucar·hi pa. Més informació a 
www.alella.cat/biblioteca.

··········································································································
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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 Festa Major: innovació i tradició

En arribar a finals de juliol, els alellencs  ens mos·
trem emocionats per veure i viure en primera perso·
na la nostra Festa Major. Son dies plens d’activitats 
i alegria i on vivim bons moments amb els que més 
apreciem i amb aquells que durant l’any potser no 
veiem tant; dies per a compartir col·lectivament en·
tre veïns i veïnes. 

Des de Gent d’Alella volem agrair tots els voluntaris 
que participen des de principis d’any en la confecció 
de la Festa Major que després tots gaudirem. La seva 
dedicació i treball fan que aquest cúmul d’emocions 
siguin transcendents per a nosaltres i el nostre poble. 

La Comissió de Festes, formada per voluntaris 
d’entitats del poble o a títol individual, tècnics de 
l’Ajuntament i els  polítics de govern, és l’òrgan res·
ponsable de la Festa. Enguany però, hem notat que 
cal seguir treballant perquè la Comissió de Festes 
faci la seva feina amb autonomia i sense estar tant 
guiada per l’Ajuntament en qüestions horàries, or·
ganitzatives o de proveïdors. Entenem que a Alella 
hi ha músics disposats a ser part de la Festa Major i 
no se’ls ha donat prou cabuda dins de la programa·
ció de les nits de concerts. Com a novetat, el con·
cert dels Gatmon’s va ser tot un èxit, amb l’Hort de 
la Rectoria ple de gom a gom. Cal pensar en nous 
espais pels concerts per a poder  allargar algunes 

Raons pel Sí

En l’escrit d’El Full anterior, els electes d’ERC+SxA 
agafàvem el compromís de fer possible que la ciu·
tadania d’Alella pogués votar en el referèndum del 
dia 1 d’octubre. Ara volem dedicar aquest espai a 
reflexionar sobre algunes de les moltes raons per 
les que creiem que cal votar a favor de que Catalu·
nya esdevingui un estat independent en forma de 
república. No parlarem aquí de les raons que se 
sustenten en el passat i en la història de Catalunya 
com a nació amb llengua, cultura i identitat prò·
pies. Us volem parlar dels motius de present i de 
futur per votar SÍ. 

Tot i l’innegable progrés que Catalunya ha expe·
rimentat en les darreres dècades, ha arribat un mo·
ment que per a seguir avançant ens calen les eines 
que proporciona un estat. Un estat que ens vagi a 
favor i no en contra com moltes vegades sembla 
que ens vagi l’estat espanyol. Necessitem un estat 
que tingui en el servei a les persones la seva prin·
cipal raó de ser. Que asseguri una educació pública 
i de qualitat per a tothom, amb els recursos mate·
rials i humans necessaris. Que desenvolupi encara 
més i blindi un sistema públic i universal de salut 
que ja és molt bo però que encara podria millorar 
si disposés dels recursos econòmics necessaris. 
Que vetlli per les persones més vulnerables garan·

franges horàries i on poder oferir diferents formats 
musicals, així com respectar el descans dels veïns. 
Podem fer un anàlisi madur sobre el tema i  plante·
jar noves propostes. 

A part d’això creiem que el Cap de Setmana Jove 
no ha quedat ben entès en el global de la Festa 
Major i ha fet que s’allargués de forma excessiva 
la seva programació, arribant doncs a alguns actes 
amb molt poca  participació real. S’hauria de re·
plantejar novament el format del cap de setmana 
jove per a que sigui un esdeveniment entès pel con·
junt dels joves.

Volem finalment fer un agraïment a totes les per·
sones que ens han fet arribar les seves opinions so·
bre la Festa Major i oferir·nos a fer·la més viva any 
rere any, innovant i millorant. Seguim treballant!

Andreu Francisco
franciscora@alella.cat

Teresa Vilaró
vilarocm@alella.cat 

Anna Alfaro
alfarola@alella.cat 

Frederic Salas
salasmf@alella.cat 

Ana Fernández
fernandeznml@alella.cat 

Laura Ribalaiga
ribalaigapl@alella.cat 

Isabell Nonell
nonelltm@alella.cat

Mercè Marzo
671 476 858
marzogm@alella.cat

Josep Bardés
607 799 325
bardescj@alella.cat

www.gentdalella.cat

tint·ne tots els drets. Que garanteixi un sistema de 
pensions dignes i sostenibles. Necessitem un estat 
que també vetlli pel territori. Que en faciliti el des·
envolupament harmònic, diversificat i sostenible, 
fent les infraestructures amb criteris racionals i de 
necessitat però també amb criteris de sostenibilitat 
i de mínim impacte. Necessitem un estat convençut 
de la imperiosa necessitat de lluitar contra el canvi 
climàtic i que per això posi tota la seva força en 
fer la transició cap a un sistema energètic 100% 
renovable. Un estat amb un sistema de fiscalitat 
justa i que lluiti contra l’evasió fiscal dels grans 
capitals. Un estat guiat per la transparència, que 
lluiti decididament contra la corrupció i que faciliti 
la participació democràtica de la ciutadania a molts 
més nivells. Necessitem un estat per a que Catalu·
nya estigui present amb veu pròpia en l’escenari i 
òrgans internacionals, cada vegada més necessaris 
en el futur tan globalitzat que s’albira. Ara, pregun·
teu·vos si l’estat espanyol pot, en l’actualitat, donar 
satisfacció a tots aquests anhels. Veureu que, de 
fet, en molts temes està actuant just en sentit con·
trari. Per totes aquestes raons cal votar SÍ el proper 
1 d’octubre.

Mercè Marzo, 
portaveu del grup municipal de Gd’A
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Esteve Garcia-Ossorio 
Barroso 
garciaossobe@alella.cat 

PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ

ALTERNATIVA PER ALELLA-CUP Cap a l’1-O, cap a l’autodeterminació

Inevitable començar aquest escrit enviant una afec·
tuós record per a totes les víctimes dels darrers 
atemptats.

Aquests dies ha quedat clar que tot i que pu·
guem sentir·nos la por no aconseguiran que ens 
odiem entre nosaltres i poc a poc recuperem els 
carrers i poc a poc refem els llaços. 

En canvi conservem intacta la rabia i el fastig 
vers els mercaders del dolor, sigui per diners o per 
poder, i tenim la ferma determinació que al final de 
comptes no s’acabaran sortint amb la seva.

Dit això, aquest racó del Full és també especial 
per una altra circumstància, és el darrer que rebreu 
abans de l’1 d’Octubre, i per tant ens toca fer una 
crida a la participació al referèndum. 

El govern de l’Estat espanyol i els partits amb 
major representació al congrés han deixat clar que 
no tenen cap intenció ni de permetre una votació 
ni de facilitar l’exercici de l’autodeterminació. Per 
tant, l’única eina que resta per saber que vol real·
ment el poble de Catalunya per al seu futur és la 
convocatòria unilateral d’un referèndum. 

Els demòcrates partidaris del no no poden ja ex·
cusar·se en que no és un referèndum pactat o que 
manca de legalitat perquè així ho diu la constitució 
espanyola, el Dret a l’autodeterminació és un dret 

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Prou!!!

És inevitable que parlem del vil assassinat que es 
va produir a Barcelona. Un acte covard, salvatge, 
mesquí  i tots els desqualificatius que se’ns puguin 
passar pel cap seran pocs per consolar la pèrdua de 
vides innocents. 

Utilitzar·ho políticament és, sense cap mena de 
dubte, un oportunisme barroer que lluny de provo·
car l’efecte buscat, el que aconsegueix és el rebuig 
més profund i unànime. El PP d’Alella, novament, 
ha comés una greu relliscada per dir·ho d’alguna 
manera. El seu post a les xarxes socials només 
denota una absoluta manca d’empatia amb les 
víctimes i una perversió del que significa el treball 
polític. 

No n’hi ha prou amb una disculpa. Ha de ser 
conseqüent amb el que ha fet i assumir la seva 
responsabilitat presentant la dimissió immediata i 
irrevocable. No hi ha cap opció que li permeti una 
sortida acceptable al fangar on ella soleta s’ha ficat 
i que difícilment se’n podrà sortir.

El Partit Demòcrata expressa el seu malestar i 
reprovarà a la regidora del Partit Popular d’Alella 
en el proper Ple per les seves detestables manifes·
tacions. Tant mateix recolzarem, com la resta de 
grups municipals, que el govern prengui les accions 
oportunes contra la regidora i el grup municipal a 

inalienable dels pobles.
La situació ha quedat bastant aclarida: o ens 

quedem com estem o ens independitzem i creem 
un nou estat. I és l’hora dels arguments, és l’ho·
ra de que la paraula venci a l’abstenció i per això 
a més de convocar a tota la ciutadania a votar el 
primer d’octubre cal també convocar a tot aquell 
disposat a argumentar en contra la independència 
per a que ho faci públicament, que s’expliqui que 
debati però que no s’utilitzi «la legalitat vigent» 
com a excusa. I per això mostrem la nostra total 
col·laboració en participar, organitzar i compartir 
debats si així ho desitgen els favorables del no a la 
independència.

I toca també convocar a tots els partidaris de 
votar perquè convencin als indecisos, als apàtics i a 
aquells qui consideren que res no canviarà perquè 
l’1·O vagin als col·legis electorals i votin el que més 
els plagui. 

Tots els qui creiem que la democràcia no és una 
cosa de gustos sinó de Drets tenim el deure de no 
ser comptats en el sac de l’abstenció, viure és pren·
dre partit i l’hora d’autodeterminar·nos ha arribat.

I dit això que tingueu una bona festa de la Ve·
rema i un bon inici de curs, ens veiem als carrers.

Si vols rebre el nostre 
butlletí mensual i/o els 
resums del ple, o si ens 
vols contactar per mail: 
alternativaperalella@
gmail.com

qui representa. Al final tot molt lamentable i molt 
llastimós, i alhora farts que el poble d’Alella sigui 
notícia constant als mitjans de comunicació per les 
accions  del Partit Popular.

D’altra banda ja tenim a tocar l’1 d’Octubre. 
Com a catalans tenim el dret a escollir el nostre 
futur com a País. Tant els que volem una Catalu·
nya independent com aquells que creuen que no 
és el millor camí, tots tenim l’oportunitat de fer·
nos escoltar i no l’hem de perdre. Ni les pressions 
d’un govern espanyol amb tics imperialistes; ni les 
accions d’una justícia espanyola captiva dels inte·
ressos partidistes del PP; ni tant sols el bombardeig 
mediàtic al que estem cada dia sotmesos, seran 
prous per fer·nos defallir en la nostra fita: el dia 1 
d’Octubre de 2017 el poble català decidirà el seu 
futur i ho farà palès a la resta del món.

Us volem convidar al acte obert que el proper 
dia 5 de setembre que el Partit Demòcrata d’Ale·
lla farà a les Golfes de Can Lleonart a partit de 
les 20h. Tindrem una convidada molt especial, la 
diputada i ex·Consellera Irene Rigau. Ella ens expli·
carà en quin moment ens trobem.  Tindrem un torn 
obert de preguntes per a que els assistents puguin 
expressar les seves inquietuds i dubtes sobre el Re·
ferèndum. Bona Festa de la Verema!!
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Annerose Bloss
673644807
blossga@alella.cat
annerosebloss@
hotmail.com

PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS PAU, per davant de tot

El passat 17 d’agost una terrible notícia ens posava 
en alerta des dels mitjans de comunicació i les xarxes 
socials. Com si no pogués ser real, ens assabentà·
vem en directe de l’atemptat terrorista que acabava 
de patir Barcelona a la Rambla i més tard al passeig 
marítim de Cambrils.  

Colpits per aquest atac criminal, des d’Alella 
Primer·CP, volem compartir avui l’immens dolor i la 
indignació de la ciutadania de Barcelona i de la del 
conjunt de Catalunya pels terribles moments  viscuts 
i que per molts, serà difícil d’esborrar de la retina i 
de la memòria.

Condemnem aquestes actes i mostrem un clar 
rebuig al terror. Estem convençuts de que l’única res·
posta possible és la unitat de la ciutadania, de Ca·
talunya, del conjunt d’Espanya, d’Europa i del món. 
Defensant els drets, la llibertat i la democràcia, es·
sent diversos i solidaris, i sense por. 

Mostrar la nostra indignació per les paraules de 
la regidora del PP del nostre consistori, que sense 
cap mena d’escrúpols va penjar unes paraules a les 
xarxes socials barrejant política amb els greus fets 
acabats de succeir tres hores abans a Barcelona, fe·
rint la sensibilitat de moltes persones en moments en 
els que el més important és estar al costat dels que 
han patit aquesta barbàrie (que ens ha colpit a tots) i 

Glòria Mans
manscg@alella.cat

Francisco radicalitza el nostre poble contra la llei 

Per poder fer·ne ús d’un referèndum és necessari 
tal i com estableix la Constitució tenir el permís del 
Parlament d’Espanya, els membres del qual han 
estat escollits per sufragi universal per tots els es·
panyols. La mateixa Constitució estableix que hi ha 
una única sobirania que es la del poble d’Espanya 
així com també declara la unitat d’aquest. Amb tot 
això, és demencial el fet d’estar fent lleis incompati·
bles amb l’ordre jurídic establert a Espanya.

Està clar que els que estan dirigint aquesta ope·
ració contra l’Estat haurien de ser castigats per la 
justícia, la mateixa que no respecten i menyspreen 
com per exemple Puigdemont dient que Espanya no 
té cap poder per frenar el referèndum, fins al punt 
que recentment ha fet una purga de tots aquells que 
no volien seguir endavant amb aquesta bogeria de 
projecte. 

Cap destacar, que tot i que s’amagui, el que re·
alment mou els fils és el senyor Junqueras. Però 
això no és res nou, perquè com tots sabem això ja 
ho feia amb Artur Mas. Està clar que sempre neces·
sita algú que faci el treball brut i així escapar·se de 
tota responsabilitat.

d’esclarir i trobar els autors de l’atemptat.
Des d’aquestes línies, el nostre grup municipal 

trasllada el condol a les famílies de les víctimes mor·
tals i desitgem la recuperació de les persones que 
han estat ferides en aquest atemptat. Volem reco·
nèixer i agrair l’actuació dels cossos de seguretat i 
del personal sanitari que va saber donar una bona 
resposta a aquesta situació d’emergència i que con·
tinuen treballant per que una   tragèdia similar no es 
torni a repetir en el futur. 

Volem la pau i la llibertat amb respecte. #NoTe·
nimPor

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP
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Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP

Amb l’arribada de la primavera arriba també el moment de prendre mesures contra 
el mosquit tigre. Per prevenir la proliferació de colònies i evitar la propagació 
d’aquest insecte és molt important tenir en compte les mesures preventives.

Buideu regularment o retireu qualsevol recipient de l’exterior que pugui 
acumular aigua.

Eviteu les acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguàs. 

Cobriu els petits forats i depressions del terreny que acumulin aigua.

Vigileu les basses petites, buideu·les setmanalment i cobriu·les amb una tela 
mosquitera.

Manteniu cobertes les piscines mentre no s’utilitzin. Les piscines de plàstic s’han 
de buidar periòdicament.

Tapeu els forats dels troncs i les branques dels arbres amb sorra.

Canvieu sovint l’aigua de les plantes que viuen en aigua i la dels abeuradors 
dels animals domèstics. 

Com evitar les picades?

Podeu evitar l’entrada del mosquit a casa instal·lant mosquiteres a les finestres. 

Per evitar les picades és recomanable que porteu roba de màniga llarga, 
pantalons llargs i mitjons. 

Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

Què cal fer per prevenir la proliferació del mosquit tigre? 

La prevenció és el millor 
mètode per al control 

d’aquest mosquit 

Cal evitar els punts 
d’acumulació d’aigua que 

afavoreixen la cria de 
l’insecte

Amb l’arribada de la primavera arriba també el moment de prendre mesures contra 
el mosquit tigre. Per prevenir la proliferació de colònies i evitar la propagació 
d’aquest insecte és molt important tenir en compte les mesures preventives.

Buideu regularment o retireu qualsevol recipient de l’exterior que pugui 
acumular aigua.

Eviteu les acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguàs. 

Cobriu els petits forats i depressions del terreny que acumulin aigua.

Vigileu les basses petites, buideu·les setmanalment i cobriu·les amb una tela 
mosquitera.

Manteniu cobertes les piscines mentre no s’utilitzin. Les piscines de plàstic s’han 
de buidar periòdicament.

Tapeu els forats dels troncs i les branques dels arbres amb sorra.

Canvieu sovint l’aigua de les plantes que viuen en aigua i la dels abeuradors 
dels animals domèstics. 

Com evitar les picades?

Podeu evitar l’entrada del mosquit a casa instal·lant mosquiteres a les finestres. 

Per evitar les picades és recomanable que porteu roba de màniga llarga, 
pantalons llargs i mitjons. 

Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

Què cal fer per prevenir la proliferació del mosquit tigre? 

La prevenció és el millor 
mètode per al control 

d’aquest mosquit 

Cal evitar els punts 
d’acumulació d’aigua que 

afavoreixen la cria de 
l’insecte

Per prevenir la proliferació de colònies de mosquit tigre i evitar la propagació 
d’aquest insecte és molt important tenir en compte les següents mesures preven·
tives:

Buideu regularment o retireu qualsevol recipient de l’exterior que pugui 
acumular aigua.

Eviteu les acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguàs. 

Cobriu els petits forats i depressions del terreny que acumulin aigua.

Vigileu les basses petites, buideu·les setmanalment i cobriu·les amb una tela 
mosquitera.

Manteniu cobertes les piscines mentre no s’utilitzin. Les piscines de plàstic s’han 
de buidar periòdicament.

Tapeu els forats dels troncs i les branques dels arbres amb sorra.

Canvieu sovint l’aigua de les plantes que viuen en aigua i la dels abeuradors 
dels animals domèstics. 

Com evitar les picades?

Podeu evitar l’entrada del mosquit a casa instal·lant mosquiteres a les finestres. 

Per evitar les picades és recomanable que porteu roba de màniga llarga, 
pantalons llargs i mitjons. 

Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

Què cal fer per prevenir la proliferació del mosquit tigre? 

La prevenció és el millor 
mètode per al control 

d’aquest mosquit 

Cal evitar els punts 
d’acumulació d’aigua que 

afavoreixen la cria de 
l’insecte

Acords del PleAcords del Ple
PLE ORDINARI DEL 29 DE JUNY DE 2017.  Consulteu les actes senceres del Ple  www.alella.cat 

Modificació de l’Acord regulador de les condicions de 
treball del personal funcionari al servei de l’Ajuntament 
d’Alella i del Conveni Col·lectiu del personal laboral de 
l’Ajuntament d’Alella, per als anys 2013-2015.

El Ple va ratificar el decret d’alcaldia del 15 de juny 
en el qual es recullen les modificacions acordades per la 
Mesa de Negociació de l’Acord regulador de les condici·
ons de treball del personal funcionari al servei de l’Ajun·
tament d’Alella del Conveni Col·lectiu del personal laboral 
de l’Ajuntament d’Alella per als anys 2013·2015, subscrit 
pels representants de l’Ajuntament d’Alella i pels delegats 
de personal el dia 14 de juny de 2017. Entre les modifi·
cacions aprovades destaca l’ampliació de l’horari d’estiu 
de l’1 de juny al 30 de setembre i el reajustament de les 
hores de permanència obligada. Aquesta modificació su·
posa un canvi en l’horari d’obertura i d’atenció al públic 
de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), que fins al 
30 de setembre obrirà de 8.30 a 14h i el dijous a la tarda 
estarà tancat. A partir de la primera setmana d’octubre es 
tornarà a obrir dijous a la tarda, en horari de 16 a 19h. 

A més, s’estableixen els dies addicionals de vacances 
i assumptes personals per antiguitat; es rebaixa de 17 a 
16 les setmanes de permís retribuït per maternitat, per 

ajustar·lo a la normativa, i també s’elimina del redactat el 
còmput del màxim de 80 hores extraordinàries.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i AP·CP i el vot 
en contra de Gd’A, PDeCAT i AA·CUP

Expedient de modificació de crèdit.
El Ple va aprovar una modificació de crèdit, relativa a un 
crèdit extraordinari, per import de 105.000 euros, proce·
dents del romanent de tresoreria per a despeses generals 
que es destinarà a finançar treballs d’adequació de la xar·
xa d’abastament d’aigua al barri de Can Comulada. 
Aprovat per unanimitat
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Serveis
OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 
www.alella.cat
De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h.
Dijous tarda tancat. A partir del 5 d’octubre obert de 16 a 19h.

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55
De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h. Divendres de 10 
a 13.30 h. Dissabte matí tancat fins al 30 de setembre. 

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
Tancat del 31 de juliol al 3 de setembre. 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.uesports.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 DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DE LA DO ALELLA
93 555 63 53
www.doalella.cat

ESPAI JOVE (Antigues Escoles Fabra)
93 540 72 45 
www.alellajove.cat
Tancat del 24 de juliol al 3 de setembre
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
Dimarts, dimecres, dijous i diumenge 10 a 14.30 h. 
Divendres i dissabte de 10 a 14.30 h i de 15.30 a 17.30 h 
Dilluns 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 19.30 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 9.30 a 13 h i de 16 a 19 h
Diumenge de 10 a 13.30 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

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 19 al 24 de setembre i del 3 al 8 d’octubre. 
Dimarts a dissabte de 9.30 a 13 h i 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. 

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 divendres 8 de setembre de 10.30 a 13.30h. (www.alella.cat/busconsum).

BUS CONSUM

Properes sessions per tramitar DNI electrònic: 22 de setembre (presentació) i 29 de setembre (recollida). A Can 
Lleonart, cal apuntar-s’hi prèviament a la Policia Local (tel.93 555 24 12). 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: SETEMBRE - OCTUBRE

2 i 3 de setembre                      GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08 
9, 10 i 11 de setembre              MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
16 i 17 de setembre                  BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
23 i 24 de setembre                  GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
30 de setembre i 1 d’octubre   MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
7 i 8 d’octubre                          BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
12 d’octubre                             BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
14 i 15 d’octubre                      GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
21 i 22 d’octubre                       MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
28 i 29 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. 

CALENDARI DEL CONTRIBUENT  SETEMBRE - DESEMBRE
Taxa Mercat municipal (3r trimestre)   21.08.2017  a  24.10.2017
Taxa mercat ambulant (3r trimestre)   21.08.2017  a  24.10.2017 
IBI urbana domiciliat (3a fracció)    01.09.2017   
IBI rústica     01.09.2017  a  02.11.2017
Impost d’activitats econòmiques    15.09.2017  a  15.11.2017
Taxa per entrada de vehicles - guals   21.09.2017  a  22.11.2017
Taxa Mercat municipal (4t trimestre)   21.11.2017  a  23.01.2018
Taxa mercat ambulant (4t trimestre)   21.11.2017  a  23.01.2018
IBI urbana domiciliat (4a fracció)     02.11.2017  
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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

19.30h Can Manyé*
Literatures amb sentits. “La revolta de les llibreries”. 

Dimecres 27 de setembre

17h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
L’hora del conte. Sota les onades, amb Mon Mas.

Dimarts 19 de setembre

Dijous 7 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 “Allò que vindrà”, de Jordi Mitjà.
22 h Inici Can Gaza
Correfoc infantil amb els Diablons del vi 
d’Alella i els Timbalers del Most. 

Divendres 8 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 giratori de Can Sans
Correfoc Diables i Timbalers del Vi d’Alella. 
24 h Plaça d’Antoni Pujadas 
Ball amb l’Orquestra Pensylvania.

Dissabte 9 de setembre
9 a 23 h Àngel Guimerà i Germans Lleonart 
Fira d’artesans.
9.30 h Oficina de Turisme
Visita al celler Raventós d’Alella.
A partir de les 10 h
Tapes + Vi.
10 h Oficina de Turisme
Visita al celler Quim Batlle. 

10 h Oficina de Turisme
Visita guiada “Les Masies d’Alella, 
patrimoni cultural, arquitectònic i de 
paisatge”. 
10 a 14 h  parada de bus de Can Lleonart
Banc de sang.
10.30 h Oficina de Turisme
Visita al celler Can Roda.
11 h Oficina de Turisme
Visita al celler Bouquet d’Alella. 
12 a 14h Parc Gaudí
Sarau i escuma i animació infantil.
18 h Can Lleonart
Presentació dels vins DO Alella.
18 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 amb l’Orquestra Marinada.

Diumenge 10 de setembre
8 h Sortida aparcament de Can Calderó
Despertada amb els Trabucaires del vi 
d’Alella acompanyats dels Trabucaires 
Bandolers de Terrassa. 
9 h Plaça de l’ajuntament
Botifarrada amb el Casal d’Alella. 

9 a 23 h Àngel Guimerà i  Germans Lleonart
Fira d’artesans.
9.30 h Vinya testimonial de Can Magarola
Visita guiada: La Vall de Can Cabús i el 
camí de la Vinyassa.
A partir de les 10 h
Tapes + Vi.
10 h Avinguda de Sant Josep de Calassanç
Trobada de colla geganteres. 
10 h Oficina de Turisme
Visita al celler Alta Alella Mirgin.
10.30 h Oficina de Turisme
Visita al celler Alella Vinícola.
11 h Oficina de Turisme 
Visita al celler Roura.
12 h Avinguda de Sant Josep de Calassanç
Cercavila de gegants.
20 a 23 h Hort Rectoria, Porxada, Pl. Ajunta-
ment
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 16 de setembre 
5 h Celler de Can Magarola
Verema nocturna.

De 17.30 a 20.30 Plaça de l’Ajuntament
Jocs infantils, circuit d’habilitat i trenet itinerant. Berenar i begudes.
Organitza: Alella per la Independència i Òmnium cultural d’Alella, el Masnou i Teià

Dissabte 16 de setembre

De 10 a 14h Plaça de Can Patatina
Fira fora estocs. Liquidació d’articles d’estiu dels comerços de roba i sabates
Organitza: Alella Negocis

Diumenge 17 de setembre

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

Dilluns 11 de setembre

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura amb El món d’ahir, obra biogràfica d’Stefan Zweig. 

Dijous 14 de setembre

De 10 a 14h La Porxada 
Mercat de puces solidari. 2 i 3 de setembre. Anima’t a col·laborar!
Organitza: ADANA 

10.45h Plaça de l’Ajuntament*
2a Trobada de Campaners del Maresme. Toc de benvinguda, exposició 
“Campanes i campaners” i exhibició de tocs de campanes. Amb els 
campaners d’Alella, Argentona, Cabrils, Mataró, Teià i Vilassar de Dalt.

Diumenge 3 de setembre

20.30h Can Manyé*
Inauguració de l’exposició “Allò que vindrà”, de Jordi Mitjà. Del 7 de 
setembre al 15 d’octubre

Dijous 7 de setembre

21h Can Lleonart
Presentació del llibre El cavaller Floïd, a càrrec de l’autor, Genís Sinca, 
i de Laura Cendrós. Obert a tothom. 
Organitza: Alella per la Independència i Òmnium cultural d’Alella, el Masnou i Teià

Divendres 15 de setembre

8.30 a 13h i de 16 a 20h Can Lleonart*
Inscripcions: 18 i 19, antics alumnes, 20 tothom www.canlleonart.com. 

Dilluns 18 de setembre

20 Biblioteca Ferrer i Guàrdia
“Robatoris de nadons a Catalunya: com va poder ser?”, amb Neus Roig
Organitza: Associació Dones Solidàries 

Divendres 29 de setembre

19h Biblioteca de Catalunya*
Club de lectura. La noia de la biblioteca, de Núria Pradas. 

Dijous 5 d’octubre

20h Celler de Can Magarola*
Taller de tast de pasta fresca i vins DO Alella, amb la sommelier Eli 
Vidal. Més informació i inscripcions a la Oficina de Turisme i a alella.
ofturisme@alella.cat. Preu: 18 euros

Divendres 6 d’octubre

43a Festa de la Verema



esmorzar popular

spaieactiu

centre de form
ació d’adults d’Alella

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS
CURS 2017-18

Preparació per a la Prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Preparació per a la Prova d’accés a la Universitat (majors de 25 i 45 anys)

Anglès A.1, A.2.1, A.2.2 i B.2

Francés A.2.2

Català conversa

Català A, B, C1 i C2

Castellà

www.alella.cat/espaiactiu

matrícula

oberta!


