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Tot a punt per al Cap de Setmana
Jove i la Festa Major
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El 29 d’agost s’obren inscripcions
de la Festa de la Verema
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La Policia Local renova el parc mòbil
amb nous vehicles ecològics

10 anys amb Can Manyé
L’Espai d’Art i Creació celebra els seu desè aniversari de dedicació
a la cultura, l’art contemporani i la formació artística.
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UN NOU PAS ENDAVANT
Després de 10 anys de feina, de processos de participació
ciutadana i informació pública, l’any 2014 vam aprovar amb
el vot favorable de tots els grups municipals el planejament
urbanístic que defineix el model de poble que volem per als
propers 15 anys.
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Un planejament que té quatre grans objectius estratègics: la
preservació de l’entorn natural i del paisatge, la programació
d’habitatge de protecció oficial per tal que el màxim de joves
del nostre poble s’hi puguin emancipar, la consecució de sòls
i edificis patrimonials per a futurs equipaments públics i la
creació d’una àrea d’activitat econòmica.
Quatre anys després de la seva aprovació comencen a implementar-se aquests objectius.
La preservació del paisatge la vam determinar amb la qualificació de dues terceres parts del terme municipal com a no
urbanitzable i la inclusió del 55% del territori d’Alella dintre
de parc natural, inclosa la Vall de Rials.
Els dos principals sectors del POUM, planificats per assolir
els altres tres objectius, són els de La Serreta i el Pla, i el de
la Miralda. Ambdós a l’entorn de l’autopista i connectats amb
l’urbà; a data d’avui s’està treballant en la seva documentació tècnica i la tramitació urbanística podria ser aprovada
inicialment aquesta tardor.
El sector de La Serreta i el Pla proveirà la bossa més important d’habitatge de protecció social del nostre poble: un
mínim de 90 habitatges amb protecció, un 45% dels nous
habitatges, i permetrà la dotació d’un nou espai per a l’activitat esportiva i de lleure d’unes 3 hectàrees.
El sector de La Miralda és l’espai destinat a l’activitat econòmica, amb un parc empresarial d’oficines orientat a empreses de l’economia del coneixement i un espai per a l’activitat
comercial, que generaran noves oportunitats de treball, una
nova bossa d’habitatges de protecció oficial, i l’adquisició de
la casa de La Miralda i del parc del seu entorn per a l’ús
públic.
Activitat econòmica, habitatge de protecció, espais i equipaments públics i paisatge de qualitat. Aquesta és l’Alella que
ens hem donat per als propers anys. Seguim.
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Serveis i telèfons d’interès
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Agenda d’activitats

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 alella.comunicacio@alella.cat, consulteu www.alella.cat
i a través de mòbil alellAPProp i seguiu-nos a facebook i a twitter.
Exemplars i distribució gratuïts a tota la població.
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10 anys d’art a Can Manyé
Can Manyé ha fet deu anys i ho ha volgut celebrar amb tota la gent que ha fet
possible que aquest petit (però gran en
contingut) Espai d’Art i Creació s’hagi
consolidat com un dels centres d’art
contemporani de referència a nivell nacional. L’espai ha celebrat, del 27 de
juny a l’1 de juliol, el desè aniversari
amb performances, col·loquis artístics,
dansa, música, accions de poesia visual culinària i una mostra de cartells
de la llarga llista d’exposicions i activitats organitzades pel centre en aquests
deu anys. També s’ha convidat tothom
a aportar algun element que visualitzi
la seva experiència d’aquests anys de
convivència amb l’espai d’art.
I és que Can Manyé ha estat, és i
vol seguir sent un teixir constant, en
comú. Des que aquesta iniciativa municipal va obrir les portes l’any 2009,
s’ha caracteritzat per la voluntat de
mantenir la seva singularitat com a antiga fàbrica tèxtil. L’Espai d’Art i Creació
ha crescut amb l’objectiu d’apropar l’art
contemporani des de la transversalitat
de llenguatges i des de la riquesa de
la més àmplia pluralitat creativa, propostes eclèctiques que han esdevingut
una matriu propera, oberta, de cultura
i pensament.
L’activitat ha estat molt intensa en
aquest deu anys: més d’una setantena
d’exposicions que han permès descobrir artistes emergents i consagrats i
traçar propostes de producció pròpia o
itinerants, des de mostres singulars a
mostres col·lectives. Can Manyé també ha estat escenari de propostes d’art
visual, música, performance, teatre,
recitals poètics, tertúlies culturals i mediambientals i ha acollit esdeveniments
culturals i educatius com a Espais de
Poesia, Literatures amb sentits, Els Juliols de la UB o les Jornades Ferrer i
Guàrdia, entre d’altres. A més, sempre
ha tingut present el lligam amb el territori, el paisatge i l’entorn i un compromís social i educatiu a través de l’impuls del coneixement artístic a tallers,
activitats i extraescolars; incentivant
així l’entesa de l’art com a element
transformador i com a motor de canvi.

El regidor de Cultura, la directora de Can Manyé, l’exregidora de Cultura i l’alcalde, celebrant els deu anys de l’Espai d’Art i Creació.

Setanta títols en deu anys
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Abracadabra
Un món paral·lel
Mirades cap a l’Àfrica
Al cau del conill
Optimització combinatòria
Allò que vindrà
Silenci/s
A escena. Personarges
brossians
J’accepte la grande aventure
d’être moi
Sin (Con) Texto
L’ombra del paisatge
Pastures d’Hac Mor
Olor de vinya d’Alella
Fraccionar
Com una papallona entrant
en una foguera
El cel prim
Arxivar el paisatge d’Alella
Llindars en el punt immòbil
del món que gira
El llenguatge de les
campanes
El paisatge transmèdia
Tom Carr
Ve2tigïum
Pedra, sal mar
Estats intermedis
World Things Museum

• Agustí Puig, 100 gravats de
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Roma
75 anys després: Guerra Civil
i repressió franquista
Escoles d’altres mons
El Maresme en la línia
del temps de la Guerra de
Successió
Cartografies de Verema
L’art de la teranyina
FE
Diari en blanc. Un objecte,
un instant
Vestigïum
Tree of Life. La complexitat
de la vida
Collita pròpia
SOS: senyals de fum des d’un
subsòl
Les restes d’un naufragi
Ànima... més llum! Ànima...
res més!
Taksu of Bali, un ritu
compartit
XIV Premio Internacional
Luis Valtueña de Fotografia
Humanitària
Entre Caixes
Translacions
Alella Oculta
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Baby
Dins de fora
La lletra a l’ull
Suite Richter
Contes i llegendes
Artistes visuals
La màgia de la levitació
El desgel humà
Veremes
Festa Major. 10 anys de la
mirada d’en Quico
Prototip, model, còpia
Projecte Alella /Alella project
La pintura com a metàfora
L’arquitectura com a
identitat
Ànimes de pedra
Instants de natura
Transicions fragmentades
Sonocromatisme. L’art d’escoltar colors i pintar sons
El signe poètic
Art a la tipografia i tipografia
a l’art
Ferrer i Guàrdia, la vida per
un ideal
La Festa de la Verema
Interaccions. Formes i espais
de la comunicació
(-a)

3

4

EL
FULL
EL FULL

La Biblioteca Ferrer i Guàrdia s’ha
tornat a afegir enguany a la iniciativa promoguda per les Biblioteques
del Maresme per donar recolzament
a la campanya solidària “La fam no
fa vacances” de la Fundació Banc
dels Aliments. Durant el mes de
juny s’han recollit més de 70 kg
d’aliments —oli, llet, llegums cuits i
conserves— que es lliuraran al rebost de Càritas.

Nova edició de la guia d’activitats
extraescolars
L’Ajuntament ja ha editat la guia
d’activitats extraescolars del proper
curs que recull tota l’oferta pública
i privada que s’ofereix al municipi
per a infants i joves de 3 a 16 anys.
Fa set anys que l’Ajuntament edita
aquesta guia amb l’objectiu de facilitar a les famílies informació de
tot el ventall d’opcions formatives,
esportives, musicals, artístiques,
lúdiques o culturals que ofereixen
fora de l’horari escolar. Les entitats, empreses i centres educatius
que apareixen a la guia col·laboren
econòmicament en el finançament
de l’edició i en el repartiment. Se
n’han editat 4.000 exemplars que
s’han distribuït a totes les llars del
municipi, als centres que imparteixen les activitats i equipaments. El
document es pot consultar a www.
alella.cat/guiaextraescolars.

Bancs nous a Àngel Guimerà
L’Ajuntament ha renovat els bancs
instal·lats al llarg de tot el recorregut
del centre urbà de la Rambla d’Àngel Guimerà, entre el carrer Les
Heures i la plaça dels Germans Lleonart. En total s’han instal·lat 12
bancs amb cost total de 7.600€. A
més de millorar la imatge d’aquesta
cèntrica via, també es vol potenciar
el seu caràcter de passeig veïnal.

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

La fam no fa vacances a
la Biblioteca Ferrer i Guàrdia

Millores a la zona verda del Rost

Les obres han permès de millorar les escales i el camí d’accés de vianants i també la imatge general d’aquest espai.

L’Ajuntament va enllestir a finals de
juny les obres d’arranjament de la zona
verda del Rost. Es tracta d’un espai
molt utilitzat per accedir a la zona educativa del Bosquet que ha estat adequat amb una doble finalitat: millorar
l’accessibilitat dels vianants i també
endreçar la seva imatge general.
Entre d’altres actuacions, s’han reparat els graons de l’escala de pedra i
els murs, s’han fet moviments de terra
per suavitzar la pendent, s’ha pavimentat el camí de vianants i s’han renovat

les baranes i instal·lat de noves al llarg
del recorregut. A més, s’han fet treballs
de jardineria i neteja de la vegetació i
s’han col·locat tanques de fusta, definint dues plataformes d’estada i mirador a la zona de sorra.
Aprofitant aquesta actuació també
s’ha ampliat la vorera, s’ha pavimentat
el carrer del Rost i s’han fet millores en
el sistema de recollida d’aigües pluvials i en l’enllumenat públic de la zona.
El cost total de l’actuació supera els
40.000€.

La Fundació Aymar i Puig manté
el Servei d’Atenció Domiciliària
···································································································
El nou contracte inclou un integrador social de suport a les famílies.

···································································································
El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)
seguirà sent gestionat per la Fundació
Aymar i Puig. La seva proposta va ser
la guanyadora del concurs públic convocat per l’Ajuntament, que li ha adjudicat el nou contracte per un import
màxim de 202.780€ anuals i un termini de dos anys, prorrogables dos
més. Entre les novetats destaca la incorporació de la figura de l’integrador
social amb voluntat d’ampliar l’àmbit
d’actuació més enllà de la gent gran i
donar suport a les famílies. També es
treballarà en la implantació d’un nou
servei d’àpats en companyia.

La signatura del contracte es va fer el 15 de juny.
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S’han adquirit dos tot terrenys híbrids i dues motocicles,
una d’elles elèctrica.

L’Ajuntament ha renovat la pràctica totalitat del parc mòbil de la Policia Local
amb la incorporació de vehicles més
ecològics i eficients. Les noves adquisicions responen amb un doble objectiu:
renovar i seguir dotant al cos de la Policia Local dels vehicles i de l’equipament tècnic necessari perquè pugui
desenvolupar les seves tasques amb la
màxima eficàcia i eficiència i, al mateix
temps, fer una aposta per la sostenibilitat i la millora del medi ambient.
En concret s’han adquirit mitjançant rènting dos vehicles híbrids, Toyota tot terreny, equipats amb tots el mitjans necessaris. Els nous vehicles

substitueixen als dos cotxes logotipats
que hi havia fins ara i es complementen amb un altre cotxe sense identificació policial.
A més dels vehicles de quatre rodes, també s’han renovat les motocicletes amb dues de noves: una de benzina, que s’ha adquirit mitjançant un
rènting, i una elèctrica de compra en
propietat. La Policia també disposa de
dues bicicletes elèctriques.
La renovació de la flota de vehicles
policials s’ha fet mitjançant el sistema
d’adquisició centralitzada que promouen l’Associació Catalana de Municipis
(ACM) i el Consorci Català pel desenvolupament Local. Mitjançant aquest
sistema també s’ha comprat una furgoneta elèctrica per a la brigada municipal. La inversió total supera els
149.254€, la major part dels quals
(108.000€) corresponen als contractes de rènting que es pagaran en 48
quotes mensuals. Per a la compra dels
vehicles elèctrics adquirits de forma directa —la furgoneta de la brigada i la
motocicleta de la Policia Local—
l’Ajuntament s’ha acollit a una subvenció de la Diputació de Barcelona que
cobreix una part de les despeses.

Campanya d’educació viària

Dues pedalades amb l’alumnat de 6è
de les escoles La Serreta i Fabra, el 14
i 16 de juny, van posar punt i final a la
campanya d’educació viària que cada
any du a terme la Policia Local en els

centres educatius del municipi.
Aquests curs s’han impartit classes
adaptades a les necessitats de l’alumnat dels cicles d’infantil, primària i secundària.

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

La Policia renova el parc mòbil
amb vehicles ecològics

Servei de comunicació
d’absències domiciliàries
La Regidoria de Civisme i Seguretat
Ciutadana recomana la població
que faci ús del servei de comunicació d’absències domiciliàries. Es
tracta d’una mesura preventiva que
té per objectiu prevenir robatoris i
agilitzar les gestions en el cas que
es produeixi un robatori o qualsevol
incident al domicili mentre s’està
de vacances. Per donar-se d’alta
d’aquest servei cal emplenar un formulari que trobareu a la pàgina
web de l’Ajuntament (www.alella.
cat/tramits) i fer-lo arribar a les dependències policials o a l’OAC, en
el qual es comunica l’absència temporal del domicili i les dades de
contacte. La Policia també disposa
d’un fulletó amb recomanacions
pràctiques per marxar del domicili.

Quatre desfibril·ladors més
L’Ajuntament ha instal·lat tres nous
equips de desfibril·ladors en punts
estratègics —l’Escola La Serreta, a
l’Espai d’Arts Escèniques Casal
d’Alella i a les pistes d’atletisme— i
un de mòbil a la Policia Local. Els
nous desfibril·ladors se sumen als
quatre que es van col·locar fa tres
anys dins del programa de cardioprevenció al Pavelló Municipal
d’Esports, la zona escolar del Bosquet, el Camp d’Esports Municipal
i la Plaça de l’Ajuntament. Amb el
primer equip mòbil que ja tenia la
Policia Local des de l’any 2009, ja
són nou els equips desfibril·ladors
repartits pel municipi. Gràcies a la
intervenció immediata de reanimació amb els desfibril·ladors, l’any
passat van salvar la vida de dos
conductors que van patir una aturada cardíaca quan circulaven per la
Rambla d’Àngel Guimerà.
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Tot a punt per al Capde!
···································································································
L’Ajuntament recupera el Cap de Setmana Jove del 20 al 22 de juliol.
···································································································

festives, artístiques i esportives pensades amb l'objectiu de promoure l'oci
saludable i alternatiu i potenciar les
interrelacions i la participació de les
diferents entitats juvenils del poble.

Música a l’Hort de la Rectoria

Després de provar amb èxit el canvi de
data a l’edició anterior —quan es va
traslladar de primavera a l’estiu aprofitant el programa de Festa Major— la
Regidoria d’Adolescència i Joventut
torna enguany a recuperar i revitalitzar
la imatge del Cap de Setmana Jove.
Serà l’aperitiu de la Festa Major, però
tindrà personalitat pròpia, per tal de
diferenciar clarament el programa
adreçat a joves i adolescents del conjunt de propostes festives.

La música tindrà com sempre un paper
molt destacat. Les primeres propostes
són el concert de Paula Grande i un taller de rap i hip hop en clau de gènere
que es farà divendres a partir de les
19h al pati de les Antigues Escoles Fabra. Divendres és també la nit de Dídac
Tomàs de Ràdio Flaixbac, Homes Llúdriga i Adala a l’Hort de la Rectoria, i
dissabte, la nit de concerts, durà al mateix escenari a Kalabranda, Joan Garriga & Galàctic Mariatxis i DJ Surda.

Espai food trucks
Divendres i dissabte, des de les 18h i
fins l’1 de la matinada, el pati de les
Antigues Escoles Fabra es convertirà en
un espai food trucks per poder menjar
ben a gust en un entorn tranquil. L’espai estarà gestionat per alumnes del
curs de cuina del PFI Baix Maresme.

Una quinzena d’activitats

Prevenció i festa responsable

S’han programat més d’una quinzena
d’activitats per als dies 20, 21 i 22 de
juliol, la major part de les quals són
propostes recollides en el procés de
participació Connecta’t al Capde que
s’ha fet durant els mesos d’abril i maig.

En aquesta edició es torna a fer un esforç molt important per promoure la
festa segura amb un servei de transport nocturn gratuït per facilitar la tornada a casa les nits de divendres i dissabte, amb sortida davant de l’Hort de
la Rectoria i recorregut pels barris de
muntanya i arribarà fins a Teià i el
Masnou. A més, hi haurà presència
d’educadors i educadores de carrer en
punts estratègics, i s’instal·larà un servei d’informació i prevenció (La Base)
que vetllarà per evitar situacions de
risc amb especial atenció als possibles
problemes d’assetjament sexual. A
més, passada a la mitjanit s’encendran
els focus de la pista exterior del Pavelló
Municipal d’Esports per tal d’evitar que
el jovent es concentri en aquest espai i

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

Inscripcions a les activitats a
www.alella.cat/inscripcionscapde
···················································
La participació del jovent no es limita a
l’elaboració del programa si no que tindrà continuïtat també en el desenvolupament de la festa, a través del treball
realitzat per les diferents comissions
que van sorgir del procés participatiu.
Seran tres dies d’activitats culturals,

Divendres 20 de juliol
Taller i exhibició de drons
Pavelló Municipal d’Esports 17h
Concert de Paula Grande
Pati de les antigues Escoles Fabra, 19h
Rap i gènere
Pati de les antigues Escoles Fabra, 20h
Micro Obert amb ImproBarcelona
Pati de les antigues Escoles Fabra, 21h
Cata de vins impulsats o creats per dones
Pati de les antigues Escoles Fabra, 22h
Karaoke i photocall
Pati de les antigues Escoles Fabra, 22.45h
Nit de concerts: Dídac Tomàs de Ràdio
Flaixbac, Homes Llúdriga i Adala
Hort de la Rectoria, 23.30h
Espai food truck
Pati antigues Escoles Fabra de 18 a 01h

Dissabte 21 de juliol
Vermut electrònic amb la PD Magenta
Pati antigues Escoles Fabra, 12h
Open d’escalada al rocòdrom
Pavelló Municipal d’Esports, 17h
Paint War
El Bosquet, 19h
Cercatasques amb els Diables del Vi
d’Alella i els Timbalers del Vi d’Alella
Inici pati de les antigues Escoles Fabra, 22h
Nit de concerts amb Kalabranda, Joan
Garriga & Galàctic Mariatxis i DJ Surda
Hort de la Rectoria, 24h
Espai food truck
Pati antigues Escoles Fabra de 18 a 01h

Diumenge 22 de juliol
Torneig de Vòlei
Pavelló d’Esports Municipal, 18-20h

aprofiti la foscor per dur a terme conductes de risc.
Totes les activitats són gratuïtes,
excepte el vermut electrònic i el cercatasques, que val 5 i 6 euros, respectivament. També cal fer inscripció per
participar en algunes de les propostes
del programa. Més informació a www.
alella.cat/capde
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Gresca per a tothom a la Festa Major!
···································································································
El programa inclou més de 40 propostes per a tots els públics.
···································································································

Apunts de festa
Deu anys de Timbalers del Most
Els Timbalers del Most es fan grans i ja fa deu
anys que posen ritme i so als esdeveniments
festius del poble. Ho celebraran aquesta Festa
Major, el dissabte 28 de juliol, amb la festa de la
percussió —que comptarà amb la participació
del grup Brincadeira— i una edició especial del
Timbalella que unirà tots els timbals del poble:
els dels Timbalers del Most, els Timbalers del Vi
d’Alella i els Timbalers de La Serreta, a més d’altres colles de timbalers d’arreu de Catalunya.

Estrenem propostes

Moguda, festiva i participativa. Així
s’espera la propera edició de la Festa
Major de Sant Feliu. Durant sis dies,
del 27 de juliol a l’1 d’agost, hi haurà
opció de participar en més de 40 propostes pensades per a tot tipus de públics i amb escenaris i continguts ben
diferents.
La festa arriba farcida de novetats,
però sense oblidar les propostes més
tradicionals que sempre l’acompanyen:
els correfocs, la cercavila de gegants o
els concursos de dibuix i peres farcides, i d’altres molt consolidades com la
guerra guarra, la tibada de llibant o la
festa de l’escuma.
Entre les novetats de l’any destaquen el campionat d’escultures de motoserra, que organitza pels Trabucaires
del Vi d’Alella; l’espai per a nadons de 0
a 3 anys; la sardinada popular (els tiquets es podran adquirir durant els dies
anteriors a la barra del bar de l’Hort de
la Rectoria) i el Sàpiens solidari que promou l’associació ChasCar per recaptar
fons per la lluita contra el càncer infantil. També es mantenen activitats introduïdes amb èxit l’any passat com el Holi

Colors o el partit de bubble football.
La música estarà molt present a
tota la festa, amb les actuacions de
Sherpah, la MashuParty de Mashroom
& DJ Surda, la nit de swing amb The
Hot Swing, l’Orquestra Tropikana, les
havaneres de Son de l’Havana i el concert i ball de gala amb l’Orquestra Selvatana.
A la festa no faltarà l’oferta gastronòmica amb l’espai food trucks —divendres, dissabte i diumenge a l’Hort de
la Rectoria— el sopar i la sardinada populars. Podeu consultar el programa a
www.alella.cat/festamajor.

L’any passat va ser el Holi Colors, l’espai food
trucks, la nit de swing i el bubble football i
enguany s’estrenen noves propostes com ara
l’espai de jocs infantils adreçat a infants de 0 a
3 anys i les seves famílies; la sardinada popular,
el 1r campionat d’escultures amb motoserra o
el Sàpiens solidari de l’associació ChasCar per
recaptar diners per a la campanya #paralosvalientes de l’Hospital de Sant Joan de Deu.

El cartell guanyador
El cartell de la Festa Major d’enguany
és obra de Marina Sáez Rubio. La seva
obra, presentada amb el títol de “Gresca”, ha estat la guanyadora del concurs de cartells de Festa Major convocat per l’Ajuntament, a l’obtenir la
màxima puntuació de la suma del vot
del jurat i el vot popular. Enguany
s’han presentat 9 propostes i més de
550 persones han participat a la votació popular.

Inscripcions a la Caminada popular
La Caminada popular nocturna donarà el tret de
sortida de la Festa Major. Serà el divendres 20
de juliol a les 21h. Enguany es proposa un recorregut de 9 km, aproximadament, per boscos
i vinyes de l’entorn. Per participar només cal fer
la inscripció abans del 18 de juliol a través del
formulari que trobareu a la pàgina www.alella.
cat/caminadapopular.
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La verema més llarga
···································································································
El programa de la 44a Festa de la Verema s’amplia del 5 al 16 de setembre.

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

llers tindran la possibilitat de dur a la
Mostra vins i caves d’alta gamma que es
podran adquirir amb dos tiquets de vi.

Tast amb personalitat
Un altre de les novetats d’aquesta edició és el canvi de denominació de les
classes magistrals, que passen ara a
denominar-se “Tast amb personalitat”.
Les persones convidades a aquesta primera edició són les sommeliers Laura
Masramon i Alicia Estrada i el cuiner
Ismael Prados, pregoner de l’edició anterior que també donarà nom a la 5a
Beca Verema.

El mural amb la imatge gràfica de la Festa de la Verema està penjat a la cantonada de l’Empedrat del Marxant des del 2 de juliol.

Tot i que el gruix de la Festa de la Verema es mantindrà en el segon cap de
setmana de setembre, el programa de
la 44a edició serà més llarg que els anteriors perquè inclou tots els dies en els
què es realitzen activitats vinculades a
la festa. Des de la tallada de raïm que
s’avança al dimecres 5 de setembre
fins a la verema nocturna de la matinada del 16 de setembre.
Al llarg d’aquests 11 dies de setembre passaran moltes coses a Alella, algunes de caire festiu i cultural i d’altres
vinculades al món de vi, la vinya i la
gastronomia.

Inauguració el dijous
La verema arriba enguany amb novetats destacables. Entre elles la del canvi de data de la inauguració. No es farà
el divendres, com s’ha vingut fent tradicionalment, sinó que s’avançarà un
dia i serà el dijous dia 6 de setembre a
partir de les 19.30h a la Plaça de
l’Ajuntament. Aquest canvi obeeix, sobretot, a temes logístics i d’organització, ja que el fet de desvincular la inauguració de l’inici de la Mostra
Gastronòmica permet treure pressió a
l’entorn de Plaça de l’Ajuntament i no

requereix haver de canviar a correcuita
totes les cadires de la inauguració per
instal·lar les taules del menjar de la
Mostra.

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

La inauguració s’avança un dia i es farà
el dijous 6 de setembre a les 19.30h a la
Plaça de l’Ajuntament. També s’avança
la tallada de raïm que serà dimecres 5
de setembre a les 18.30h.
···················································
La inauguració comptarà amb els
mateixos ingredients de sempre. El
pregó, que anirà a càrrec de la cuinera
del restaurant Semproniana Ada Parellada; la proclamació de la pubilla
2018; la trepitjada del raïm per part de
les dames d’honor, hereus i pubilles; la
benedicció del primer most i la presentació de la 2a copa poètica del Casal
d’Alella.
Aquest no serà l’únic canvi. L’estand
de l’Ajuntament es traslladarà de l’Hort
de la Rectoria a la Plaça de l’Ajuntament i els restaurants de la Mostra comunicaran “in situ” els plats que han
preparat per a l’ocasió. A més, els ce-

Inscripcions a partir del 29 d’agost
Enguany les inscripcions a les activitats es podran fer a partir del 29
d’agost per Internet des de www.festaverema.alella.cat, la pàgina web de la
Festa de la Verema que es va estrenar
a l’edició anterior. També es podran adquirir els tiquets de la Mostra i fer les
inscripcions a les activitats a partir
d’aquesta mateixa data a l’Oficina de
Turisme.

Hereus, dames d’honor i pubilla
Si voleu que els vostres fills i filles participin de forma activa a la 44a Festa
de la Verema com a hereus o dames
d’honor podeu fer les inscripcions fins
al 20 de juliol, presencialment a Can
Lleonart, o per Internet emplenant el
formulari de la pàgina www.alella.cat/
pubillesihereus. Poden participar-hi
els infants empadronats a Alella d’entre 8 i 12 anys.

Concurs d’aparadors
L’Ajuntament anima els comerços, un
any més, a prendre part activa de la
Festa de la Verema guarnint els establiments amb motius vitivinícoles i participant en el concurs d’aparadors. Les
inscripcions es poden fer del 9 al 27 de
juliol. Més informació i inscripcions a
www.alella.cat/concursaparadors
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Reconeixement a l’esport alellenc
Premis a l’èxit esportiu
Equip o col·lectiu de base
Equip Aleví C Club Futbol Alella
Equip o col·lectiu masculí de formació
Equip Juvenil A Alella Futbol Sala
Equip o col·lectiu femení de formació
Equip Cadet Club Volei Alella
Equip o col·lectiu masculí open
Equip Veterans Club Futbol Alella
Equip o col·lectiu femení open
Equip Sènior Club Volei Alella
Esportista masculí de base
Nil Caballero Cano- Club Futbol Alella
Esportista femenina de base
Violeta Prat Oyrer- Taekwondo EIE
Esportista masculí de formació
David Garcia Mas - Club Alella Futbol Sala
Esportista femenina de formació
Gemma Gomar Planas - Gimnàstica Rítmica EIE
Esportista masculí open
Pol Sureda Hospital - Club Alella Futbol Sala
Esportista femenina open
Anna Giralt Arres - Club Alella Futbol Sala
Tècnic Esportiu
Aniol Moreno Vidal - Club Esportiu Serra Marina
Kevin Sorbas Acacio - Club Futbol Alella

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

El Pavelló Municipal d’Esports es va
tornar a vestir de gala el passat 29 de
juny per celebrar el lliurament de Premis Alella Valora l’Esport, un reconeixement que l’Ajuntament fa cada any,
des de fa cinc, als equips i esportistes
del municipi que han destacat aquesta
temporada. Enguany s’han presentat
més d’una trentena d’aspirants a les
divuit categories dels premis. Han quedat deserts dos dels premis al mèrit
esportiu —el premi fair play i el premi
junts podem— i, per contra, s’han concedit tres mencions especials: al Club
Futbol Alella, pels seus 50 anys d’història, al Club Rugby d’Alella pels 25
anys, i a Max Serra en reconeixement
al campionat del món 2018 de bike
trial aconseguit a Dinamarca. L’encar-

Premis al mèrit esportiu
Compromís i dedicació
Jordi Cuixart Piera
Trajectòria esportiva
Joan Pugibet Montané - Club Rugby Alella
Projecció esportiva
Laia Conesa Calvet - Basquet - Femení Sant Adrià
Ferran Vila Serrahima - Hoquei herba - Júnior FC
Esport i empresa
Hummel (roba esportiva)
Mencions especials del jurat
Club Futbol Alella (50 aniversari)
Club Rugby Alella (25 aniversari)
Max Serra Val - Campió del món brike trial
regada de conduir l’acte, un cop més,
va ser l’actriu de doblatge Lara Ullod.

La 3a edició de la Nit del Comerç, va
estrenar nous escenaris, decoració i propostes. El 9 de juny, la Plaça de l’Ajuntament i altres carrers del poble es van
vestir de festa amb música, espectacles
de màgia i animació per afavorir l’activi-

tat als comerços del poble, que van
allargar l’horari fins a la mitja nit. La
vessant gastronòmica va tenir també
molt bona acollida amb gran afluència
de públic al tast al Mercat i als bars i
restaurants participants.

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

Més propostes a la Nit del Comerç

Cursos subvencionats de natació
Els infants nascuts el 2012 i empadronats a Alella poden fer un curs de
natació subvencionat per l’Ajuntament a la piscina del Complex Esportiu Municipal. Els cursos són d’una
hora setmanal i les inscripcions es
faran partir del 3 de setembre.

Tot a punt per a les estades
Enric Torres, becat per l’Ajuntament per fer una estada solidària,
ultima els preparatius per anar a
Palestina, on participaran en un
projecte d’ajut al desenvolupament
del 10 al 24 d’agost. L’altra persona becada, Carla Riverola, ha renunciat per motius personals. Seguiu l’experiència al diari de les
estades (https://eldiaridelesestades.wordpress.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

Decisions

Marc Almendro
almendrocm@alella.cat

Us vull anunciar la meva decisió de no optar a l’alcaldia a les eleccions municipals del proper 26 de
maig de 2019. Quan arribi la data, hauran estat
quatre mandats en els que hauré tingut l’honor de
ser l’alcalde d’Alella.
Abans de res, vull agrair-vos a tants i tantes de
vosaltres la confiança que m’heu fet al llarg d’aquests
quinze anys en que he pogut servir al meu poble.
Aquesta és una decisió presa de fa temps, a
consciència, amb serenor, i pensant en el millor tant
per a Alella com per a mi. Amb la tranquil·litat de qui
creu haver fet els deures, convençut d’haver transformat Alella en un poble millor i més just per viure.
L’ampliació de l’escola Fabra, l’escola La Serreta, el complex esportiu de la piscina, els habitatges públics de lloguer de Cal Doctor i el Canonge,
el nou espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella, Can
Manyé, el projecte de la futura biblioteca, el Servei d’Atenció Domiciliària i el taxi a demanda, el
Festival d’Estiu i Músics en Residència, els ajuts
agroambientals, les accions envers l’enoturisme o
la Xarxa d’Emprenedoria i Talent d’Alella són algunes de les fites d’aquests anys.
Setze anys liderant el canvi a Alella. Canvi de
maneres de fer, canvi que ha fet d’Alella un poble
més sostenible, més modern, més cohesionat i més

GENT D’ALELLA

Abans de la Festa Major...

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

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

Algunes situacions s’estan enquistant a Alella:
l’augment de la disbauxa dels cables i fils a les
façanes, al mig de tot, entre carrers i places, a
tots els nuclis i racons. La pudor dels contenidors,
coincidint amb l’arribada de l’estiu, n’és un altre i,
com no, els successius enrederiments en l’obertura
del Casal.
Impedir i controlar que grans corporacions no
facin del nostre poble un lloc suburbial més, no
ha de ser fàcil, però que l’Ajuntament té capacitat
normativa i prou autonomia per a reglamentar,
inspeccionar i sancionar és una evidencia per a tots
nosaltres. Aquesta va ser la queixa d’un veí al Ple
del mes de Juny. Feia referència concretament al
Pati de Can Barnardes, però és una situació que es
repeteix a tot arreu. Algunes associacions de veïns
han ofert la seva col·laboració.
La situació en la que es troben els punts de
recollida de la brossa és en gran part conseqüència
de l’ús que hi fem tots. Si tanquem be les
bosses, introduïm correctament cada fracció en
el contenidor que li correspon i no hi deixem
residus fora, la situació milloraria. Altra cosa és
que l’Ajuntament decidís fa uns anys situar el punt
de recollida exclusiu per l’ús comercial al mig del
poble, de camí a tota arreu. Que es reforci la neteja

actiu. Però sempre mantenint l’essència de poble.
I ho he fet els dos primers mandats des d’ERC +
La Garnatxa, i els dos darrers des d’ERC + Sumem
per Alella amb uns equips de persones, servidors i
servidores públiques, que sempre hem avantposat
l’interès d’Alella per davant del nostre, i a qui vull
agrair la seva dedicació i entrega al poble, així com
també agrair especialment a totes les treballadores
i treballadors, i persones col·laboradores del nostre
Ajuntament.
Aquest juliol l’assemblea local d’Esquerra Republicana de Catalunya triarà una nova persona per
encapçalar el nostre projecte per Alella. Ella i el grup
de persones que l’acompanyaran tindran el meu total i absolut suport. Elles són la garantia de continuïtat i de renovació del nostre projecte per Alella.
Fins al darrer dia del mandat, al juny de l’any
vinent, exerciré la meva responsabilitat i compromís, i donaré el màxim de les meves capacitats per
seguir desplegant el model de poble que hem fet
conjuntament amb totes i tots vosaltres.
Encaro amb il·lusió un futur incert encara, compromès fins al final de mandat, i agraït per l’oportunitat que m’heu donat tots aquests anys. Segueixo i
seguiré sempre a disposició del meu poble.
Andreu Francisco i Roger

dels contenidors, no soluciona el problema. Va triar
el govern el sistema i el servei adients? Nosaltres
vam votar en contra d’aquest contracte milionari, i
seguim apostant pels contenidors soterrats.
És probable que el nou Casal no s’obri fins
l’any vinent; el juny es va aprovar la licitació de
l’equipament per 140.000€. Queda molt per fer,
així que ja s’ha anunciat el nou enrederiment. Entre
tant, seguim amb el lloguer del prefabricat situat
a Can Gaza, i hem vist el govern fer marxa enrere
en la seva compra. Sense despentinar-se, deixa pel
proper mandat la decisió sobre com tancar aquest
malbaratament.
Bona Festa Major a tots i totes!

Mercè Marzo, portaveu del grup
municipal de Gd’A

JJJULIOL / AGOST 2018

PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ

Esteve Garcia-Ossorio
Barroso
garciaossobe@alella.cat

Teníem la mítica sèrie Plats Bruts que va triomfar a
tota Catalunya amb diverses temporades d’emissió
i Alella, ja podem estrenar la tercera temporada de
la nostra sèrie particular Plens Buits.
Permeteu-me la ironia, que no vol dir que manifestem el nostre malestar. Masses vegades hem
denunciat aquesta buidor. Tractem temes supramunicipals i res del que ens passa a casa.
Des del nostre grup vam plantejar tot un seguit
de qüestions
1) Les olors dels contenidors ubicats a Àngel
Guimerà. La calor d’aquests dies provoca una olor
insuportable a la zona que requereix de més intervencions en la recollida per tal d’evitar-ho al màxim
2) Les ocupacions a Alella persisteixen. Hi ha
casos que s’aconsegueix la desocupació de l’habitatge, i dies després torna a ser ocupat. Es té que
posar remei de forma immediata
3) Esperem les dotacions de materials i personal al cos policial per aquests mesos. Tot i que
el pacte amb nosaltres era pel primer trimestre, es
farà aquest semestre.
4) Actes vandàlics: s’estan multiplicant els
actes vandàlics al poble. Des de pintades a cartells
municipals a diversos robatoris de la bandera que
oneja a Can Lleonart per citar-ne algun. Aquests

ALTERNATIVA PER ALELLA-CUP

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

Oriol Font
fontco@alella.cat
Twitter: @alellacup
facebook.com/alternativaperalella
alternativaperalella.cat

Plens buits
actes incívics requereixen de més vigilància i per
descomptat d’una actuació dissuasiva per evitar-ne
de futurs.
El Govern s’havia compromès en treballar per
establir un marc de convivència i respecte veïnal.
(punt 7.5 del PAM) Aquesta iniciativa ha quedat
ajornada “sine die”.Ho considerem un error greu.
D’ajornaments importants hi ha uns quants,
com per exemple l’aprovació del Reglament d’Ordenació Municipal (que el nostre grup ja va redactar l’anterior mandat) o d’altres més visibles com
el Casal o el Camp de Futbol. Massa ajornament i
massa buidor, tot esperant què? Les eleccions del
proper Maig? Veurem
Aprofitem per desitjar-vos un bon estiu i que
gaudiu al màxim de la nostra Festa Major.

Esteve Garcia-Ossorio, portaveu
del grup municipal de JxCAT

Noves amenaces al nostre litoral

Arriba el bon temps i la temporada de bany a les
platges del Maresme. Malauradament, a la nostra
costa això significa l’arribada també de les dragues
que aboquen centenars de metres cúbics de sorra
per tal de tenir més espai de platja. Molts ajuntaments de la comarca prioritzen aquestes actuacions sense tenir en compte que disposar d’uns
metres més de platja suposa un gran impacte ambiental en el nostre fons marí. A més, a municipis
com Premià de Mar, les mobilitzacions ciutadanes
havien aconseguit aturar el dragatge durant els
darrers dos anys, però l’ajuntament aquest any ha
decidit tirar pel dret i començar a abocar sorra per
a aquest estiu.
L’arribada de les dragues al baix Maresme, juntament amb la publicació d’un projecte del Ministeri de medi ambient amb intervencions molt agressives en el nostre litoral, ha portat a diversos pobles
de la comarca a la mobilització. El projecte està
previst que es posi en marxa de forma imminent
i té com a mesures, entre d’altres, l’abocament de
milers de metres cúbics de sorra del fons marí a
la costa i la construcció d’espigons. Diverses entitats i assemblees -com Preservem el Litoral, Crida
Premianenca i la CUP del Masnou- denuncien la
manca de visió global de la problemàtica, ja que

obvia l’impacte que això tindrà en l’ecosistema
marí i no assegura en absolut la regeneració natural de les platges. En definitiva, ens trobem davant
d’un projecte descomunal de grans costos públics
que no té en compte la gestió del litoral de manera
sostenible.
Ja s’han iniciat diverses mobilitzacions i es preveuen més en els mesos que vénen. Cal un replantejament global en la gestió del litoral del Maresme
i prendre mesures que incloguin, entre d’altres,
l’aportació natural de sediments de la conca de la
Tordera i de les rieres. Fins ara, només s’han anat
prenent mesures pensant només en el curt termini i sense considerar l’impacte en els ecosistemes
marins i en el sector pesquer de la nostra comarca.
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PARTIT POPULAR

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS

Glòria Mans
manscg@alella.cat

Tornem a dir, Prou!

En el Ple del mes de juny passat, tots els grups
municipals varem aprovar una moció de rebuig
a la decisió judicial de l’Audiència Provincial de
Navarra sobre el cas de “La Manada” que deixa
els condemnats en llibertat provisional amb una
finança de 6.000 euros. No volem fer com si no
passes res, cal continuar recordant totes aquelles
dones que han patit i pateixen aquest tipus de
violència i reclamant-ne justícia.
I és que la lluita contra la violència masclista
ha de ser una prioritat per a tota la societat i partits
polítics i, en primera instància, una obligació dels
governs i de totes les administracions. Aquesta
nova decisió judicial és, a l’igual que la polèmica
sentència, un menyspreu cap a totes les dones,
ja que suposa una legitimació de la cultura
de la violació, una revictimització de totes les
dones agredides sexualment, projecta un marc
d’inseguretat i desemparament per a totes les noies
i dones, i dona un perillós missatge cap a tota la
societat.
La condemna per abús sexual i no per violació
va provocar un profund rebuig social, amb
mobilitzacions ciutadanes i crítiques polítiques
i jurídiques, per això no s’entén aquesta nova
decisió judicial per l’impacte d’alarma social que

crea i el missatge que des del món judicial es
transmet. Volem fer palès el nostre enèrgic rebuig
a la ideologia patriarcal que la sustenta. Tal com
demostra el vot particular del president del tribunal,
José Francisco Cobo, que advocava per prorrogar
la presó provisional sense condicions, el problema
no és tant el marc legal, sinó la manca de voluntat
d’aplicar-ho.
I és que tant la sentència de condemna,
com aquesta nova decisió judicial, demostren la
necessitat urgent de formar en visió de gènere a tota
la judicatura per acabar amb la justícia patriarcal i
sentències que fomenten la revictimització de les
dones agredides, la impunitat dels agressors, el
masclisme i la cultura de la violació. La formació
obligatòria en perspectiva de gènere és una de
les mesures previstes en el Pacte d’Estat contra
la violència de gènere, dins les 213 propostes
d’actuació que aborden la violència de gènere
de forma integral, un Pacte que va ser proposta
socialista, i al qual el nou govern de l’Estat ha
donat màxima prioritat.
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Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 31 DE MAIG DE 2018 Consulteu les actes dels plens municipals al tauler d’anuncis de www.alella.cat
Decrets d’alcaldia de delegació d’àrees, designació de
membres de la Junta de Govern i tinents d’alcalde.
El Ple va quedar assabentat dels tres decrets d’alcaldia de
delegació d’àrees, designació de membres de la Junta de
Govern i tinences d’alcaldia. Marc Almendro, que es va incorporar al Ple d’abril com a regidor, té delegades les àrees
d’Administració, Hisenda, Transparència, Esports i Participació Ciutadana i ocupa la 1a tinença d’alcaldia. Anna Alfaro suma Comunicació a les àrees d’Equitat i Adolescència i
Joventut i Laura Ribalaiga afegeix l’àrea de Salut Pública a
Serveis a les Persones, que inclou Serveis Socials, Ocupació
i Habitatge. A més de l’alcalde, els membres de la Junta de
Govern són Marc Almendro, Teresa Vilaró i Fede Salas.
El Ple queda assabentat
Retribucions dels regidors Almendro, Alfaro i Ribalaiga.
El Ple va aprovar unes retribucions brutes anuals de 30.000
euros per al regidor Marc Almendro i el reconeixement de la
seva dedicació parcial. També va aprovar incrementar de
24.600 a 27.300 euros les retribucions de la regidora Laura
Ribalaiga i de 20.400 a 24.600 euros les de la regidora
Anna Alfaro com a conseqüència de l’increment de regidories.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i AP-CP, l’abstenció del PDeCAT i el vot en contra de Gd’A i AA-CUP

Aprovació provisional de la modificació puntual del
POUM “Reordenació de zones verdes i equipaments
de la zona esportiva de La Vera i Cal Doctor”
El Ple va desestimar les al·legacions presentades pel
regidor d’AA-CUP i va aprovar provisionalment una modificació del POUM per la qual es reconvertirà en zona
d’equipaments una superfície de 1.075m2 que ara estan qualificats com a espais lliures situats a la zona de
La Vera, per tal d’instal·lar una caldera de biomassa i
ampliar el Complex Esportiu Municipal.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i AP-CP, l’abstenció de Gd’A i PDeCAT i el vot en contra de AA-CUP
Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana d’una
parcel·la de les avingudes Badalona i Barcelona.
El Ple va desestimar les al·legacions presentades per AACUP i va aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana
de la parcel·la situada entre les avingudes Badalona i Barcelona promogut per Real Estate Greencity Company SA.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i AP-CP, l’abstenció de Gd’A i PDeCAT i el vot en contra de AA-CUP
Compatibilitat per a l’exercici de l’activitat de formació
i docència del Tècnic d’Administració TAG Tristan Llusà
Aprovat per unanimitat

Consells per prevenir el risc d’incendis forestals
Si detecteu
un incendi forestal:
• Truqueu al 112 i doneu-los la
màxima informació possible.
• Alerteu els veïns.
• Seguiu les indicacions dels
bombers i la policia.
• Escolteu la ràdio per informarvos de la situació i de què cal fer.

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.).
A menys de 500 metres del bosc:

Més informació a
www.alella.cat/incendisforestals

Només es poden utilitzar barbacoes 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: 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.
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EL FULL

Serveis

DEIXALLERIA MÒBIL

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39
De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h.
Dijous tarda tancat

Del 10 al 15 de juliol i del 7 al 12 d’agost
De 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.

ALCALDIA
93 555 05 50

SERVEIS DE RECOLLIDA A CASA

POLICIA LOCAL
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

Utilitzeu els serveis gratuïts de recollida a domicili de voluminosos i de restes verdes
de mida petita i no llenyosa (93 790 55 60). També podeu fer ús de la deixalleria.
Recordeu que està prohibit deixar residus fora dels contenidors.

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. Tancat del 2 al 31 d’agost
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
Dimarts i dijous de 10 a 14 h i cada dia de 16 a 20 h

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: JULIOL-AGOST
7 i 8 de juliol
14 i 15 de juliol
21 i 22 de juliol
28 i 29 de juliol
1 d’agost
4 i 5 d’agost
11 i 12 d’agost
15 d’agost
18 i 19 d’agost
25 i 26 d’agost

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

BUS CONSUM
L’oficina mòbil d’atenció al consumidor atendrà consultes sobre consum en el bus consum instal·lat a l’aparcament de Can
Lleonart el divendres 21 de setembre de 10.30 a 13h. Consulteu les dates les properes visites www.alella.cat/busconsum.

ESPAI ACTIU-ESCOLA D’ADULTS (Antigues Escoles Fabra)
93 555 39 12
De dilluns a dijous de 18 a 20 h

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS
93 555 55 09

Properes sessions per tramitar DNI electrònic: 22 de setembre de 2018. A Can Lleonart, cal apuntar-s’hi prèviament a
la Policia Local (tel. 93 555 24 12).

OFICINA DE TURISME
93 555 46 50
www.alella.cat/turisme
De dimarts a diumenge de 10 a 14.30h. Divendres i dissabte
de 10.a 14.30h i de 15.30 a 17.30h. Dilluns tancat
PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS ABELARDO VERA
Tancat del 2 al 31 d’agost
93 540 19 93
SERVEIS SOCIALS
93 540 63 07
De dilluns a divendres de 9 a 14 h Dijous tarda tancat
SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES
alella.sindic@alella.cat
Dimecres, de 12 a 13.30 h. Agost tancat.
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

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

TAXI A DEMANDA

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

629
649
659
659
639

727
919
999
494
134

293
129
755
043 (adaptat i 7 places)
403

CALENDARI DEL CONTRIBUENT: AGOST - DESEMBRE
IBI (3ª fracció domiciliat )
IBI (4ª fracció domiciliat )
IBI Rústica
Impost Activitats Econòmiques
Taxa per entrada vehicles - guals
Taxa Mercat municipal (3r trimestre)
Taxa mercat ambulant (3r trimestre)
Taxa Mercat municipal (4t trimestre)
Taxa mercat ambulant (4t trimestre)

03.09.2018
02.11.2018
03.09.2018
17.09.2018
21.09.2018
21.08.2018
21.08.2018
21.11.2018
21.11.2018

a
a
a
a
a
a
a

06.11.2018
20.11.2018
22.11.2018
23.10.2018
23.10.2018
23.01.2019
23.01.2019
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Música

Joc i esport

FESTIVAL D’ESTIU ALELLA 2018

Divendres 20 de juliol, 17h Pavelló Municipal*
Taller i exhibició de drons. www.alella.cat/capde

Dissabte 21 de juliol, 22h Celler Bouquet d’Alella*
Paula Domínguez i Vicenç Solsona.
15€ (www.festivalalella.cat)
MÚSICS EN RESIDÈNCIA 2018
Del 9 al 13 de juliol, Can Lleonart i Escola Ressò*
Assajos Músics en Residència.
Gratuït (www.musicsenresidencia.org)

Divendres 20 de juliol, 21h Pavelló Municipal*
Caminada popular nocturna. Inscripcions fins al 19
de juliol. www.alella.cat/caminadapopular
Dissabte 21 de juliol, 19h El Bosquet*
Paint war. Jocs d’estratègia. www.alella.cat/capde
Divendres 27 de juliol, 17h Pavelló Municipal*
Juguem al Bubble Football. www.alella.cat/festamajor

Dimecres 11 de juliol, 21h Església de Sant Feliu*
1r concert de Músics en Residència: obres de
Camille Saint-Saëns, Claude Debussy, Maurice
Ravel, Emmanuel Chabrier i Gabriel Fauré.
15€ (www.musicsenresidencia.org)

Divendres 27 de juliol, 19.15h Complex Esportiu*
Remullada familiar i zumba aquàtic.

Divendres 13 de juliol, 21h Església de Sant Feliu*
2n concert de Músics en Residència: Wolfgang
Amadeus Mozart, Dmitri Xostakóvitx, Ludwig van
Beethoven, Carl Maria von Weber.
15€ ( www.musicsenresidencia.org)

Dissabte 28 de juliol, 11h Riera Principal
Concurs de motoserra.
Organitza: Trabucaires del Vi d’Alella

Dissabte 28 de juliol, 15h Platja del Masnou (Ocata)
25è Torneig de rugbi platja.
Organitza: Club Rugby Alella

MÚSICA AL CAP DE SETMANA JOVE

Dissabte 28 de juliol, 18.30h Casal d’Alella (Can Gaza)
Dòmino a la fresca. casalalella.2017@gmail.com
Organitza: Casal d’Alella

Divendres 20 de juliol, 19h Antigues Escoles Fabra*
Concert de Paula Grande. Gratuït. Espai food truck.
Rap i gènere. Taller de rap i hip hop.

Diumenge 29 de juliol 11.30h Plaça Ajuntament
VIII Campionat de tibada de llibant.
Organitza: Trabucaires del Vi d’Alella

Divendres 20 de juliol, 22h Hort de la Rectoria*
Nit de concerts amb Dídac Tomàs de Ràdio
Flaixbac, Homes Llúdriga i Adala. Gratuït. Servei de
bus nocturn gratuït.

Infantils i familiars

Dissabte 21 de juliol, 24h Hort de la Rectoria*
Nit de concerts amb Kalabranda, Joan Garriga &
Galàctic Mariatxis i DJ Surda. Servei de bus nocturn.
MÚSICA A LA FESTA MAJOR
Divendres 27 de juliol, 23h Hort de la Rectoria*
Concert de Sherpah i MashuParty (MashRoom & Dj.
Surda). Servei de bus nocturn gratuït.
Dissabte 28 de juliol, 21.30h Hort de la Rectoria*
Nit de swing amb The Hot Swing Machine i ball amb
l’Orquestra Tropikana. Servei de bus nocturn gratuït.
Dilluns 30 de juliol, 23h Hort de Rectoria*
Havaneres amb El Son de l’Havana. Rom cremat.
Dimecres 1 d’agost. 19h Hort de la Rectoria*
Concert de tarda amb l’Orquestra Selvatana.

Del 20 de juliol a l’1 d’agost, Riera Principal*
Fira d’atraccions.
Divendres 27 de juliol, 18h Can Lleonart*
Mural de Festa Major.
Divendres 27 de juliol, 18.30h Can Lleonart*
Taller d’instruments.
Organitza: Timbalers del Most
Dissabte 28 de juliol, 10h Plaça Ajuntament
XXII Concurs de dibuix infantil de 3 a 13 anys.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig
Dissabte 28 de juliol, 18.30h Hort de la Rectoria
Taller de percussió amb Bricandeira.
Organitza: Timbalers del Most
Dissabte 28 de juliol, 20h Hort de la Rectoria
Timbalella! Cercavila pel poble.
Organitza: Timbalers del Most

Dimecres 1 d’agost. 23.30h Hort de la Rectoria*
Gran ball de gala amb l’Orquestra Selvatana.

Diumenge 29 de juliol, 13h Riera Principal
XIX Guerra Guarra.
Organitza: Esplai Guaital’l

Cinema i Teatre

Diumenge 29 de juliol, 17.30h Can Lleonart
Taller de caretes i cercavila.
Organitza: Colla de Gegants Capgrossos, Grallers i Timbalers

Diumenge 29 de juliol, 21h Hort de la Rectoria*
Rodó. Espectacle de teatre amb els Chapertons.
Dilluns 30 de juliol, 21.45h Plaça Ajuntament*
Cinema a la fresca. “Wonder”. Gratuït.

Gastronomia

Diumenge 29 de juliol, 18h Plaça Antoni Pujadas*
Espai de jocs infantils per a nens de 0 a 3 anys.
Dilluns 30 juliol, 12h Parc Gaudí*
Festa de l’escuma.
Dimarts 31 de juliol, 19h Pista del Pavelló*
Festa Holi Colors.

27, 28 i 29 de juliol, de 19 a 01h Hort de la Rectoria
Espai food trucks. Gastronomia del món i vins DO Alella.

Altres activitats

Dimarts 31 de juliol, 21.30h Plaça Ajuntament*
Sardinada popular. Preu: 6 euros. Compra de tiquets
a la barra de l’Hort.

Dimarts 10 de juliol, 19h El Bosquet*
Recital-passejada per la Vall de Rials. Poesia i +

Dimecres 1 d’agost, 21h Plaça Ajuntament*
Sopar popular. Taules, cadires, graelles i servei de bar.

Dijous 12 de juliol, 19h Can Lleonart
Sopar d’Estiu. Assemblea general i sopar de germanor.
Organitza: Alella per la Independència

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

