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Alella celebra la Festa de la Verema 
del 5 al 16 de setembre.

Mirades al Món parlarà de 
pobresa i diversitat funcional.

Vi+ recorrerà 24 municipis del 29 
de setembre a l’1 de novembre. 
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El Ratolí del Vi 
 El parc Gaudí disposa d’un espai de joc perquè els infants 
puguin deixar les dents de llet, xumets o biberons. 
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En portada

el ratolí del Vi viu a Alella

LA DARRERA VOLTA

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.  

Passem per la línia de meta i sona la campana. Afrontem la 
darrera volta de la cursa. Venim amb força, amb la convicció 
que l’esforç realitzat ens ha permès arribar fins aquí en la 
millor de les posicions. Som conscients que el que portem 
corregut fins al moment no ha estat exempt de moments di-
fícils, de problemes que hem hagut d’anar resolent sobre la 
mateixa pista. Ens hagués agradat arribar amb el nou Espai 
d’Arts Escèniques Casal d’Alella ja en funcionament, i amb 
la intervenció en el Camp d’Esports Municipal totalment en-
llestida. No ha estat possible. Causes externes i de la pròpia 
gestió interna no han permès que puguem afrontar aquesta 
darrera volta encara en millors condicions.

Però estem a punt pels darrers quatre-cents metres. Les obres 
d’ampliació del Complex Esportiu Municipal de la piscina, les 
de connexió per a vianants de la Riera amb el Camp d’Es-
ports Municipal, les de pavimentació del carrer Canonge i les 
millores previstes en l’enllumenat públic, entre d’altres, ens 
impulsen en aquest darrer tram que acabarà amb un esprint, 
donant-ho tot, per cloure el màxim de coses de les que ens 
vam comprometre en iniciar el mandat. El premi en arribar a 
la meta: haver millorat el poble en el que vivim i servit a les 
persones que formem la nostra comunitat.

Escric aquestes línies tot just acabada la Festa Major, que 
què voleu que us digui, jo m’ho he passat molt bé; i encarant 
la que serà la meva darrera Festa de la Verema com Alcalde 
d’Alella. Assaborim la festa i visquem-la intensament. 

Ja no sentim la campana, estem accelerant, mirem enrere 
per un moment i ja no ho tornarem a fer fins que creuem la 
línia d’arribada.
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El Ratolí del Vi arriba per Festa Major
·······················································································································································
En un racó del parc Gaudí s’ha instal·lat la caseta del Ratolí del Vi i la caseta dels xumets en les què els infants 
podran deixar les seves dents de llet, xumets, biberons i altres elements dels seus primers anys de vida. 
·······················································································································································

Aquesta Festa Major ha deixat a Alella 
un espai molt especial per a la canalla: 
la caseta del Ratolí del Vi i la caseta 
dels xumets. lnstal·lat a un racó de la 
part superior del parc Gaudí, aquest 
petit espai de fantasia està pensat per-
què els infants puguin deixar les seves 
dentetes de llet, els xumets, els bibe-
rons i tots aquests petits accessoris 
que els han acompanyat durant la seva 
etapa de nadons. 

El racó del Ratolí del Vi es va obrir 

al públic per Festa Major, el 29 de juliol 
coincidint amb el final de la cercavila 
de la Colla de Gegants, Capgrossos, 
Grallers i Timbalers d’Alella. L’espai va 
generar molta expectació entre els més 
petits que acompanyaven els gegants 
que van voler explorar tots els racons 
de la casa del ratolí: les botes de vi, que 
són les casetes, amb la porta per entrar 
i les escales per poder accedir, a més 
d’altres elements com un pou, les tan-
ques del pati i l’estenedor de roba. 

La caseta del Ratolí del Vi i la caseta dels xumets es va obrir al públic al parc Gaudí el 29 de juliol coincidint amb el final de la cercavila de gegants de la Festa Major.

Obres als centres educatius 

L’Ajuntament aprofita les vacances escolars per fer obres de manteniment i 
millora als centres educatius. enguany es preveuen destinar més de 20.000 
euros a la realització de diferents intervencions a l’escola Fabra, l’escola La 
serreta i a l’Institut Alella.  A l’escola Fabra s’ha instal·lat un finestral a la 
zona d’entrada i administració per poder controlar l’accés i s’han substituït 
els motors de les venecianes dels finestrals, amb un inversió total de més de 
10.000 euros. A l’escola La serreta es preveu invertir més de 5.700 euros en 
la construcció d’una rampa per  facilitar l’accés a alumnes amb problemes de 
mobilitat i es pavimentarà l’entrada de l’escola des del carrer de les sureres. 
el canvi d’accés, que es posarà a prova a partir del proper curs, pretén resol-
dre els problemes viaris que genera l’entrada pel carrer Núria.  
A l’Institut Alella es destinaran 4.000 euros a plantar arbres al pati, en el 
moment més òptim per a la plantació, perquè hi hagi més espais d’ombra. 

L’espai ha estat dissenyat i constru-
ït per l’empresa Nou de Nou, de la res-
tauradora Montse Bassas, a partir 
d’una adaptació local inspirada en la 
iniciativa d'un pare i una filla al carrer 
Taquífraf Garriga, al districte de les 
Corts de Barcelona, en la qual s’han 
implicat altres veïns i veïnes del barri. 
En aquest carrer de vianants la casa 
del Ratolí Pérez està acompanya-da 
des de fa uns mesos per la caseta 
dels xumets de Max el Gnomo. 

Nova gespa al Parc del Canonge

L’Ajuntament ha substituït la gespa de la pista 
poliesportiva del Parc de Canonge que estava 
en mal estat per una de nova. en la renovació 
de l’equipament esportiu s’han invertit 6.037 
d’euros. 

L’entrada a l’Escola la Serreta 
es farà pel carrer Sureres.
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Alella bull amb la Festa Major 

CerCAVILA de GeGANts 

esPAI NAdó FestA de L’esCUMA 

·······················································································································································
Molta participació i bona acollida de les noves activitats incorporades al programa.  
·······················································································································································

esPAI Food trUCks 

Durant sis dies, del 27 de juliol a l’1 
d’agost, els alellencs i les alellenques 
han sortit als carrers i a les places del 
poble per viure intensament les activi-
tats de Festa Major, en honor a Sant 
Feliu, el patró del poble. Les altes tem-
peratures i la gran varietat de colors, 
olors, sons i sabors, han animat la ciu-
tadania a viure amb molta intensitat 
les més de quaranta activitats progra-
mades, tant les més tradicionals com 

les noves incorporacions del programa. 
La sardinada popular va esgotar les 
més de 200 racions previstes, i també 
van tenir molt bona acollida l’espai na-
dons, el campionat d’escultures amb 
motoserra i el Såpiens solidari de 
ChasCar, quatre estrenes d’aquesta 
edició. El Holi Colors i l’espai food 
trucks, dues activitats iniciades l’any 
passat, s’han convertit en dos dels 
plats forts del programa festiu. 

Concursos de peres 
Concurs de peres farcides
Premi al millor gust 1r premi Albert Andreu
Premi al millor gust 2n premi Natàlia olivan
Premi millor presentació teresa i Montse Figueras
Concurs de plats cuinats amb peres
Premi millor gust 1r premi Peres de sant Feliu, 
de daniel i enriqueta
Premi millor gust 2n premi tartaleta de nous i 
avellanes, de Quim soler 
Premi millor presentació Peres de sant Feliu, de 
daniel i enriqueta

esCULtUres AMb MotoserrA HoLI CoLors  

Campionat d’escultures de fusta

1r classificat Joan Hernández (brunyola)
2n classificat Jaume borrós (sant Mateu de bages)
3r classificat Pol orriols (el Masnou) 

Concurs de dibuix infantil 

Categoria A
1r premi Nicolas Fuster
2n premi Alicia rogers
3r premi Àlex bleda 
Categoria B
1r premi damaris Mendoza
2n premi Amanda Pugibet
3r premi Arnau bernocco
Categoria C
1r premi Jordi Almendros
2n premi Abril bernocco
3r premi Marionat Herrero
Menció especial Arlet Valdés 

tIMbALeLLA CHAPertoNs 

CorreFoC 

Campionat de tibada de llibant

1r classificat masculí rugbi Alella
1r classificat femení Les Fures
1r classificat infantil Patates
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L’epicentre DO Alella

Alella es convertirà durant onze dies, 
del 5 al 16 de setembre, en l’epicentre 
del vi i el territori de la DO Alella amb la 
44a edició de la Festa de la Verema. És 
l’esdeveniment més important que se 
celebra al municipi, el principal apara-
dors del vins i del territori de la Denomi-
nació d’Origen i punt de trobada per als 
amants del vi i de la cultura vitivinícola. 

Ada Parellada, cuinera i ànima del 
restaurant Semproniana de Barcelona, 
serà l’encarregada de donar el tret de 
sortida a la Festa. La inauguració 
s’avança enguany al dijous 6 de setem-
bre i estarà farcida amb els mateixos 
ingredients: la trepitjada de raïm, la 
presentació de la pubilla i la benedic-
ció del primer most.

Enguany els set cellers i tres vinya-
ters que participaran a la Mostra de Vi 
DO Alella i Gastronomia tindran l’opor-
tunitat d’exposar les seves millors eti-
quetes (els vins premium) que es po-
dran tastar a canvi de dos tiquets de 
vins. D’aquesta manera es pretén ele-
var el nivell dels vins presents a la Mos-
tra. Els restaurants anunciaran en el 
mateix estand els plats preparats per a 
l’ocasió, i hauran de garantir-ne un mí-
nim de racions per cobrir la demanda. 

Entre les activitats festives, desta-
quen els concerts (La Salseta del Poble 
Sec, Atenea Carter and The Mighty 

························································································································································
Del 5 al 16 de setembre, la Festa de la Verema serà l’altaveu per difondre els valors del vi i del territori.
························································································································································

La cuinera Ada Parellada, pregonera de la Festa. 

Might i Balkan Paradise Orchestra i el 
grup d’havaneres Port Bo), els corre-
focs, la sortida dels trabucaires, la tro-
bada de gegants, la ballada de sarda-
nes o la botifarrada popular. Per a les 
persones que vulguin aprofundir en el 
món del vi, el programa ofereix tres 
tastos amb personalitat, dirigits pel 
cuiner Isma Prados i les sommeliers 
Laura Masramon i Alicia Estrada que 
es faran els dies 12, 13 i 14 de setem-
bre. 

Beca Verema Isma Prados
Del 6 de setembre al 18 d’octubre es 
poden presentar les sol·licituds a la 5a 
Beca Verema, edició Isma Prados, des-
tinada a sufragar el 50% del curs de 
Grau Superior de Màrqueting i Publici-
tat en el sector vitivinícola que s’impar-
teix a l’Institut Alella. 

Seguiu la Festa a www.festavere-
ma.alella.cat i a les xarxes socials amb 
l’etiqueta #veremalella18

Mostra de vi i gastronomia
Cellers  Vinyaters
Alella Vinícola oriol Artigas
Alta Alella Mirgin Albert Federico
bouquet d’Alella testuan
Can roda
Quim batlle
raventós d’Alella
roura  

Restaurants
Antiga Fusteria (Alella)
Can roca (tiana)
el Nou Antigó (teià)
el Pochi (el Masnou)
L’avi Mingo (tiana)
La bona estrella (teià)
La Magrana (Alella)
La Masia de la Xesca (badalona)
La Pizzeta (teià)
La santa (el Masnou)
La Vinícola (Alella) 
L’era (Arenys de Munt)
Les terrasses de sant romà (tiana) 
Masia Can Cabús (Alella) 
orfila Gastrobar (el Masnou) 
tomoe (el Masnou) 

Pastisseries i cafeteria
david Pastisser
Issim by sandrap 
rovira Cafès

Bar
Casal d’Alella

Venda Anticipada de Tiquets 

A l’Oficina de Turisme
A partir del 29 d’agost: 
de dimecres a diumenge de 10 a 14h i de 16 a 
18.30h. dilluns i dimarts, tancat. 

A l’estand de l’Ajuntament (Plaça de 
l’Ajuntament)
7, 8 i 9 de setembre de 18.30 a 23h.

Tapes + Vi 

Antiga Fusteria
Aromakaori
Ca la Nena
Cal barquer
Celler Jordana
Companyia d’Alella
Flo 

Isma Prados, Laura Masramon i Alicia Estrada, faran els 
tastos amb personalitat els dies 12, 13 i 14 de setembre.

La do tastets d’Alella
La Magrana
La Nau
La Plaça
La Vinícola
Pebre Negre 
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Mirades al Món sota el títol ‘Els oblidats de la 
cooperació?’
···································································································
Les 11es Jornades de Cooperació Internacional es faran del 4 al 6 d’octubre. 

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

El repte de l’educació a l’era digital 
a les 11es Jornades Francesc Ferrer i Guàrdia 

Amb el títol El repte de l’educació a 
l’era digital, les 11es Jornades d’Inno-
vació Educativa Francesc Ferrer i Guàr-
dia reflexionaran durant les tardes dels 
dies 6, 7 i 8 de novembre sobre la inte-
gració de les Tecnologies de la Informa-
ció i la Comunicació (TIC) en l’àmbit 
educatiu, en el marc d’una societat glo-
balitzada i sustentada per l’ús generalit-
zat d’aquestes tecnologies.  

De què parlem quan ens referim a 
les noves tecnologies en l’àmbit educa-
tiu? Com afecta a les altres àrees en una 
societat tant globalitzada i canviant? 
Què són les eines tecnològiques i per a 
què serveixen? Com es poden introduir 
les noves tecnologies a l’aula de manera 

eficient? Quins canvis estan compor-
tant? Per a què innovem i quins reptes 
de futur es plantegen? Aquestes qüesti-
ons, i moltes d’altres, es posaran sobre 
la taula en forma de ponències, tallers i 
experiències, des d’una aproximació re-
flexiva i constructiva, a les sessions que 
es faran els dies 6, 7, 8 de novembre, 
de 17 a 20h a l’Institut Alella. 

Altres espais de les Jornades
A més de les ponències i tallers, s’ha pro-
gramat per al 7 de novembre una fira de 
robòtica amb alumnes de centres educa-
tius de primària i secundària del Baix 
Maresme, organitzada pel Centre de re-
cursos pedagògics del Baix Maresme. 

Les Jornades acabaran dissabte 10 
de novembre, d’11 a 13h, a Can Manyé 
amb un conjunt de tallers adreçats al 
públic familiar, de diferents edats i inte-
ressos, que pretenen fomentar el conei-
xement de la ciència, la tecnologia, l’en-
ginyeria i les matemàtiques a través de 
l’educació en el lleure. Els tallers tecno-
lògics seran rotatius perquè el públic 
pugui realitzar-los tots seguint un itine-
rari lliure. Giraran entorn a la robòtica, 
la realitat augmentada-3D i l’exposició 
de realitat virtual.

El personal docent que requereixi 
certificació d’assistència es pot inscriure 
del 12 al 26 de setembre. El públic en 
general té temps fins al 15 d’octubre. 

·······················································································································································
El personal docent que requereixi certificació d’assistència es pot inscriure del 12 al 26 de setembre, el públic en general 
té temps fins al 15 d’octubre. 

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

La cooperació al desenvolupament in-
ternacional lluita per canviar les causes 
de la pobresa estructural que afecta al 
nostre món. Al centre de la seva causa 
es troben les persones més empobrides 
d’arreu, però què passa amb les perso-
nes amb diversitat funcional que es 
troben en aquesta situació? Són sufici-
ents les accions que es fan des d’aquest 
àmbit? O són aquestes persones les 
oblidades per la cooperació? Aquest 
colpidor interrogant centra els temes 

de debat de les 11es Jornades de Coo-
peració Internacional Mirades al Món. 

Les Jornades arrenquen el 4 d’octu-
bre a les 19h a Can Lleonart amb una 
taula rodona amb el títol Els oblidats 
de la cooperació? en la què professio-
nals de la cooperació especialitzats en 
aquesta temàtica debatran sobre el 
tema i donaran a conèixer experiències 
concretes sobre el terreny.

Les Mirades al Món continuen el 5 
d’octubre a les 21h, també a Can Lleo-
nart, amb el concert de músiques per 
la vida i la dignitat d’Orpheus XXI, un 
conjunt, creat a partir de la idea origi-
nal de Jordi Savall sota la direcció del 
músic sirià Mosien Rahal, que està for-
mat per músics immigrants i refugiats 
procedents de diversos països de la 

mediterrània. La Festa de la Coopera-
ció i la tertúlia a càrrec d’Enric Torres, 
becat per les estades solidàries d’en-
guany, clouran les Jornades el dissabte 
6 d’octubre. 

Set projectes de cooperació
A la Festa de la Cooperació, que es farà 
a partir de les 11h a la Plaça de l’Ajun-
tament, es podran conèixer els set pro-
jectes de cooperació internacional que 
rebran enguany suport de l’Ajuntament 
a partir del 0,7% dels ingressos que es 
destinen a cooperació. Enguany es lliu-
raran 41.600€ a projectes desenvolu-
pats a Nicaragua, Ruanda, Colòmbia, 
Gàmbia i als campaments saharauis 
de Tindouf. Més informació www.ale-
lla.cat/miradesalmon
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Reformes a Can Lleonart 

L’interior de Can Lleonart ha tornat a 
canviar de cara. L’Ajuntament ha en-
llestit una reforma que afecta a la part 
del magatzem i altres espais interiors 
del centre cultural. En el conjunt de 
l’actuació s’han invertit més de 
63.900€ en feines de construcció, mi-
llora dels serveis i dotacions de les 
instal·lacions. 

Els treballs han permès adequar tot 
l’espai que fins ara estava destinat a 
magatzem, que ha estat redistribuït i 
reordenat en diferents estances: la sala 
de magatzem, la cuina i, a continuació, 
la sala de camerinos que dóna accés a 
l’Hort de la Rectoria. Totes les estances 

Una de les principals intervencions ha estat la instal·lació d’una cuina amb tots els elements necessaris. 

També s’ha construït una rampa d’accés al magatzem. 

S’ha substituït la porta de fusta per una corredissa de vidre. 

Les propostes de tardor del centre cultural

Les novetats de la temporada 

Introducció a la mitologia clàssica
relats de por
taller nadalenc de feltre punxat 
taller de terrisseria 
Làmpada: llauna de cafè reciclada
Caixa de vi decoració de Nadal
Crea el teu arbre de Nadal
transforma la vida amb les 7 lleis
de l’èxit
Gestió de l’estrès
Microgimnàstica: moviment dolka

Word avançat: combinar correspondència
Presentació eficaç amb Powerpoint 
taller de pastisseria: coques salades
els bolets en la nostra cuina
Fem formatges amb el nouAntigó
batch Cooking
taller de pastisseria: baba al rom
tast de vins i pasta farcida
tast de pernil
Aquesta tardor cuinarem verdures i bolets
tast de formatges blaus

Can Lleonart obre les classe el 3 d’octu-
bre amb nous tallers i activitats de tar-
dor. El 17 i 18 de setembre ja poden fer 

les inscripcions els antics alumnes i 
usuaris i usuàries empadronats/des a 
Alella, i a partir del 19 de setembre les 

inscripcions s’obren a tothom. Aquest 
trimestre s’ofereixen 65 cursos i tallers a 
més de les sortides i itineraris, tertúlies i 
el cicle de concerts de música clàssica. 

Can Lleonart ens proposa quatre 
sortides: a la carbonera de Sant Climent 
de Peralta; a Cingles i Esplugues del 
Solsonès; a Montserrat i a Cantonigròs. 
En el cicle de música clàssica els convi-
dats són Orpheus XXI, un grup format 
per immigrants i persones refugiades; el 
Quintet Cantabile; l’Orquestra de Cam-
bra Terrassa 48 i els júnior de Músics en 
Residència. Les tertúlies aniran a càrrec 
del periodista i escriptor Rafael Nadal, 
el divulgador musical Joan Vives i la 
periodista Fàtima Llambrich. Més infor-
mació a www.canlleonart.com.  

estan comunicades per un passadís 
que també disposa d’armaris per guar-
dar material.  

La cuina disposa de tots els electro-
domèstics i estris necessaris per cuinar 
i fer neteja del material que s’utilitza en 
els diferents esdeveniments culturals i 
festius. A més, s’ha adequat un despatx 
de direcció a la primera planta, s’ha 
substituït la porta de fusta de l’entrada 
per una de vidre corredissa i s’ha fet 
una rampa d’accés al magatzem des de 
la recepció. 

Es preveu completar la reforma 
amb una estructura de fusta que faci 
ombra al pati. 
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Des del 16 de juliol l’atenció continua-
da domiciliària als municipis d’Alella, 
Tiana, Teià i El Masnou és atesa de for-
ma centralitzada des d’un equip 
d’atenció domiciliària de l’Institut Cata-
là de la Salut (ICS), com ja venia pas-
sant a la resta de municipis del Mares-
me. Aquesta atenció cobreix la franja 
horària de dilluns a divendres de 20 a 
8h, els dissabtes des de les 17 a les 
8h, i els diumenges i festius les 24 ho-
res. D’aquesta manera queda coberta 
tota la demanda d’atenció continuada 
urgent fora de l’horari habitual dels 
centres d’atenció primària.

El nou model integra del tot l’aten-
ció domiciliària amb els circuits de 

l’atenció primària i, conseqüentment, 
millora la continuïtat assistencial i la 
seguretat del pacient, ja que el metge 
té accés a la seva història clínica i far-
macològica en el moment de la visita.

Per tal de demanar assistència s’ha 
de trucar al 061 CatSalut Respon. Se-
gons l’estat de salut de la persona que 
requereix assistència, el servei activarà 
un metge a domicili o una ambulància 
d’Emergències Mèdiques, si és neces-
sari.

El 061 CatSalut Respon, està for-
mat per un equip de més de 200 pro-
fessionals —metges, infermers i tèc-
nics— amb el qual es pot contactar les 
24 hores del dia, els 365 dies de l’any.  
A més té la capacitat de realitzar trà-
mits administratius, resoldre problemes 
i dubtes de salut, adreçar la ciutadania 
al centre de salut més adient, o bé acti-
var un metge a domicili, una ambulàn-
cia o un helicòpter medicalitzat del 
SEM, en cas que sigui necessari.

L’atenció domiciliària al 061 

L’Ajuntament està desenvolupant des de 
fa mesos el Pla Local de Salut, que té 
l’objectiu de dotar el municipi d’entorns 
més saludables i contribuir a la millora 
de la salut de la ciutadania d’Alella. Du-
rant la primera fase d’elaboració del Pla, 
s’ha realitzat una anàlisi per conèixer les 
problemàtiques o necessitats que es tro-
ben a Alella i que poden provocar un 
pitjor estat de salut dels i les alellen-
ques. Aquestes problemàtiques o neces-
sitats tenen a veure, entre d’altres, amb 
temes com: l’activitat física, l’alimenta-
ció saludable o la participació en la vida 
social d’Alella.

Per tal de definir i planificar les ac-
tuacions que es duran a terme per do-
nar resposta a aquestes necessitats 
durant els propers anys, l’Ajuntament 
vol tenir en compte quina és l’opinió de 
la ciutadania. Per això, durant el mes 
de setembre, es farà una consulta ciu-

tadana perquè els veïns i veïnes d’Alella  
prioritzin les necessites i problemàti-
ques en les quals cal actuar amb més 
celeritat. Per fer-ho, només caldrà con-
testar un qüestionari al què es podrà 
accedir des de la pàgina www.alella.
cat/plasalut. L’opinió de la ciutadania 
és essencial i, per això, us animem a 
participar-hi!

El primer Pla Local de Salut 
És el primer Pla Local de Salut que es 
fa a Alella i, a més de l’elaboració d’un 
mapa actualitzat dels recursos de sa-
lut, aquest document facilitarà la posa-
da al dia de les dades epidemiològi-
ques del municipi, fer una diagnosi 
integral de l’estat de salut del poble, 
dissenyar un pla d’acció i oferir una 
cartera de serveis en matèria de pro-
moció de la salut ordenada i clarificada 
per a tota la ciutadania.

Nous treballs del Pla Local de Salut 
···································································································
Es farà una consulta a la ciutadania per fixar les actuacions prioritàries. 

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

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

Enquesta sobre els serveis 
que presta la Biblioteca 
La Biblioteca Ferrer i Guàrdia farà 
una enquesta per conèixer l’opinió 
dels usuaris i usuàries sobre els ser-
veis que presta. L’enquesta és anò-
nima i es podrà contestar presenci-
alment a la mateixa Biblioteca o bé 
per Internet (a través de la pagina 
www.alella.cat/enquestabiblioteca) 
entre el 15 i el 30 de setembre. La 
consulta és el punt de partida per a 
l’elaboració de la Carta de Serveis 
de l’equipament, la tercera que rea-
litza l’Ajuntament. Fa mesos es va 
aprovar la Carta de Serveis de l’Ofi-
cina d’Atenció a la Ciutadania 
(OAC), i està pendent d’enllestir-se 
la de Serveis Socials. 

Alella commemora l’1 d’Octubre
L’Ajuntament i diferents entitats del 
municipi preparen un seguit d’ac-
tivitats per commemorar el primer 
aniversari de l’1 d’Octubre. Entre 
d’altres actes commemoratius, el 30 
de setembre al migdia es preveu in-
augurar la Plaça de l’1 d’Octubre, a 
la zona pública de davant de l’antiga 
fàbrica de pintures, i l’1 d’octubre a 
la tarda es faran activitats populars 
a la Plaça de l’Ajuntament. El Ple 
de març va aprovar per unanimitat 
donar el nom de l’1 d’Octubre a un 
espai públic del municipi. 

L’Espai Jove posa en marxa el 
programa de tardor
A partir del 17 de setembre es poden 
fer les inscripcions als tallers i acti-
vitats programades a l’Espai 12·16 
i l’Espai 16·30 per aquesta tardor. 
Més informació a www.alellajove.cat.

Bones vibracions al CapdeJove
Alella va ser punt de trobada del jo-
vent de dins i fora de municipi du-
rant la seva festa anual, el Cap de 
Setmana Jove, que es va celebrar 
del 20 al 22 de juliol.  
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Vinyes revelades a Can Manyé 

Inscripcions a la Coral, propostes 
musicals i taller d’art
Encara hi ha places disponibles a 
les activitats i cursos que s’orga-
nitzen des de la Regidoria d’Edu-
cació per a infants i adolescents: 
la Coral Municipal, el teatre musi-
cal “Annie”, els tastets d’instru-
ments i/o els grups de música de 
cambra i conjunts instrumentals 
del projecte “Alella viu la Música”, 
que promou l’Ajuntament amb el 
Centre d’estudis musicals Ressò, i 
el taller d’art de Can Manyé. Més 
informació a la guia d’activitats ex-
traescolars www.alella.cat/guiaex-
traescolars. 

Obertes les inscripcions a 
l’Escola d’Iniciació Esportiva
El 3 d’octubre comencen les acti-
vitats a  l’Escola d’Iniciació Espor-
tiva Municipal. Les inscripcions 
per al curs 2018-2019 es fan al 
Pavelló d’Esports Municipal Abe-
lardo Vera des del 3 de setembre 
fins esgotar les places disponibles. 
Enguany, la Regidoria d’Esports 
ofereix vuit propostes esportives 
adreçades a nens i nenes a partir 
de 5 anys: atletisme, futbol sala, 
gimnàstica rítmica, judo, patinat-
ge, taekwondo, rugbi i esports 
outdoor (escalada, muntanyisme, 
trail running i BTT). Més informa-
ció a www.alella.cat/escolainicia-
cioesportiva.

Matriculacions al Centre de 
Formació d’Adults-Espai Actiu 
Aquest mes de setembre es pot for-
malitzar la matrícula als cursos del 
Centre de Formació d’Adults-Espai 
Actiu d’Alella adreçats a persones 
majors d’edat. S’hi ofereixen cursos 
anuals d’accés als cicles formatius 
de Grau Superior; de preparació per 
a la prova d’accés a la Universitat 
per a majors de 25 i 45 anys; d’An-
glès A1, A2 i A2.2, B1 i B2; i de 
preparació al nivell A, B, C1 i C2 de 
català. El Centre de Formació 
d’Adults s’estrena aquest curs com 
a centre de suport de l’Institut 
Obert de Catalunya i incorpora cur-
sos trimestrals de català, castellà, 
conversa d’anglès i francès i infor-
màtica. Més informació a www.ale-
lla.cat/espaiactiu.

Vi i molt més al mes del vi

La tercera edició del Vi+ tindrà lloc 
del 29 de setembre a l’1 de novem-
bre, a través d’un cicle d’activitats i 
experiències enoturístiques entorn del 
món del vi, promogudes per una 
seixantena d’agents públics i privats 
que formen part de la Ruta del Vi de 
la DO Alella. Aquesta iniciativa va 
néixer el 2016 amb l’objectiu de 
dinamitzar el territori de la DO Alella a 
través de la Ruta del Vi DO Alella i 
els seus atractius turístics. 

El programa d’enguany dedicarà un 
apartat especial a la gastronomia, amb 
menús especials presentats pels res-
taurants participants. La programació 
d’activitats és eclèctica i gira entorn 
del món del vi, el paisatge, la 
gastronomia i els productes autòc-
tons que tenen lloc als diferents  

municipis que formen part de la Ruta 
del Vi DO Alella: visites a cellers; 
tastos dirigits, menús i tallers 
gastronòmics; jornades de debat; pro-
postes de música, teatre, literatura 
i poesia maridades amb vi; esde-
veniments esportius; rutes patri-
monials i sortides guiades a la 
natura; paquets d’hotel, wellness i 
vinoteràpia, entre altres. La inicia-
tiva, promoguda pel Consorci de 
Promoció Enoturística del Territori DO 
Alella, està apadrinada per la cuinera 
maresmenca Carme Ruscalleda i 
compta amb el suport dels segells 
turístics de la Generalitat, la Diputació 
de Barcelona i dels consorcis de turis-
me del Maresme i del Vallès Oriental. 
Més informació i compra d’experiències 
a www.enoturismedoalella.cat/vimes.

···································································································
L’octubre arriba el Vi +, més d’un mes d’activitats per viure a fons l’experiència 
de la Ruta del Vi DO Alella a través de propostes programades a 24 municipis. 

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

“Vinyes revelades. El vi com a agent 
fotogràfic”, és l’aportació artística de 
Can Manyé a la 44a Festa de la Vere-
ma. Una proposta de recerca de Blan-

···································································································
L’exposició, que s’inaugura el 7 de setembre coincidint amb la Festa de la 
Verema, gira a l’entorn del vi com a agent fotogràfic. 

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

ca Viñas, Marta Dahó i Román Yñan, 
dintre del projecte terra-lab.cat, que 
planteja una reflexió visual entorn de 
l’imaginari paisatgístic d’Alella: les se-
ves vinyes. El projecte de terra-lab pro-
posa desenvolupar una mena de labo-
ratori on treballar amb aquest material 
tant físic com immaterial. El títol juga 
irònicament amb l'ambivalència del 
terme “revelar” fent al·lusió tant al sen-
tit artístic en termes d'originalitat, com 
a l'agent revelador del vocabulari foto-
gràfic analògic. El vi utilitzat com a 
agent revelador planteja un enfoca-
ment reflexiu en els dos àmbits: la foto-
grafia i el paisatge.

L’exposició s’inaugura el 7 de se-
tembre a les 20h i es podrà visitar fins 
al 14 d’octubre.

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



10 eL FULL

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 Alella, sense un model municipal d’Esport 

Ningú posa en dubte la necessitat de realitzar algun 
tipus d’esport. Totes les èpoques de l’any i totes les 
etapes de la vida son escenaris convenients per a la 
salut psíquica, física i emocional de les persones. 
Però, és necessari revisar el nostre model d’esport 
municipal. Durant els darrers setze anys, temps 
suficient per a fer balanç, el nostre esport local 
ha subsistit dins d’una política invisible, subjecte 
només a la bona voluntat i esforç de les persones, 
juntes esportives, i voluntaris, en definitiva, dels 
nostres clubs del poble. 

Així doncs, el model que ens ha conduït a l’ac-
tual situació de l’esport municipal ha tingut, al llarg 
de la nostra recent història democràtica, resultats 
que, aquells que podem veure la situació amb pers-
pectiva històrica, hem de qualificar com de neutra, 
però igualment hem de proclamar-la com de “insos-
tenible” per a una població com la d’Alella. 

El model d’una gestió que s’ha basat en la ine-
xistent construcció d’equipaments sense una oferta 
de qualitat en la diversificació de l’oferta esportiva. 
Les nostres pistes d’atletisme, són un mirall d’això. 
En el Camp d’Esports, seu del futbol i del rugbi, 
s’han començat unes obres amb pressupostos ini-
cials establerts fa deu anys i que en l’actualitat atén 
essencialment a espais de la seu social i no en el 

Renovació i continuïtat: el nostre compromís amb el poble

En el Full del mes d’agost l’Alcalde, Andreu Francisco 
i Roger, feia públic que no optaria a l’alcaldia a les pro-
peres eleccions municipals. Des d’Esquerra+Sumem 
per Alella volem fer un reconeixement a aquests anys 
de servei públic del nostre Alcalde. La seva decisió 
honesta i ferma ens dóna una lliçó d’integritat i res-
ponsabilitat que aplaudim. Seguim amb ell, treba-
llant junts pel futur del nostre poble.

I és que aquesta és una prova més de la nostra 
manera de treballar: des dels valors republicans, 
treballant sempre pel bé comú i amb l’objectiu de 
la millora continua.

ERC+SxA som un col·lectiu de persones compro-
meses amb el poble i que des de fa 15 anys tenim la 
responsabilitat de liderar-lo. La suma de persones amb 
diferents procedències, visions i propostes reforcen un 
projecte comú pel poble i garanteixen una continuïtat.

El passat 23 de juliol, l’Assemblea d’ERC+SxA 
va elegir per unanimitat a Marc Almendro i Campillo 
com el nostre candidat a les properes eleccions. En 
Marc encarna els valors que representem: proximitat, 
transparència, bona gestió, amor per Alella, coneixe-
ment del poble i de les seves persones, formació, 
professionalitat, dedicació, compromís i treball sense 
descans sempre pel bé comú i l’interès general.

Viu al poble des de ben petit, ha estudiat a l’Es-

seu conjunt com un espai de referència esportiva i 
integral. Modern i d’accés viable. 

La fallida del model a Alella, no ve evidencia-
da per la crisi econòmica en la qual hem estat im-
mersos, no ens confonguem davant la vergonya per 
falta d’una clara voluntat política d’aquests últims 
anys. El dèficit no ha estat econòmic, sinó d’una 
inexistent voluntat política, de manca de sensibili-
tat, coneixement i de visió generalitzada. La majo-
ria d’ajuntaments de la nostra zona més immediata 
han assumit aquesta labor de lideratge en la gestió 
de l’esport local d’èxit i participatiu amb inversions 
i instal·lacions apropiades a la seva població. Sense 
excuses. 

El context europeu projecta noves accions re-
als als polítics municipals per a la pràctica local de 
l’esport en una societat moderna, no de maquillat-
ge polític amb la mirada 
propera a unes eleccions, 
però aquest govern, ni 
se’n adona.

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 

Marc Almendro
almendrocm@alella.cat

Mercè Marzo
671 476 858
marzogm@alella.cat

Josep bardés
607 799 325
bardesjosep@gmail.com

www.gentdalella.cat

cola Fabra i a l’Institut d’Alella i és llicenciat en Dret. 
Coneix bé els carrers, els barris, els equipaments, 
les entitats i les associacions del poble, itambé té 
un profund coneixement de l’Ajuntament,on va ser 
regidor del govern municipal durant l’anterior man-
dat i torna a ser-ho des del passat mes d’abril.

Després de més de 12 anys formant part d’Es-
querra, de participar en el col·lectiu d’ERC+SxA i 
d’estar sempre al costat de l’Andreu, l’Assemblea 
ha triat en Marc Almendro per ser la nostra cara vi-
sible i la persona que liderarà el nostre projecte per 
Alella, des de la continuïtat, però aportant aire nou.

A ERC+SxA,coneixent la responsabilitat que 
tenim i la confiança que una majoria de persones 
d’Alella dipositeu en nosaltres, fa temps que treba-
llem en el futur: en el del poble, però també en el 
del nostre propi col·lectiu. Només amb el millor re-
lleu podem assegurar-vos que el nostre compromís 
no fa sinó que continuar i agafar més força, amb 
energies renovades pels nous reptes que haurem 
d’afrontar com a poble. Estem convençuts que en 
Marc és la persona indicada.

Volem que Alella segueixi en la línia de millora contí-
nua i renovació que s’ha desenvolupat des de l’any 2003 
i us podem assegurar que nosaltres estem més preparats 
i preparades que mai. Comptem amb vosaltres!

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 La Festa Major es “globalitza” i parla anglès 

La Festa Major la va engegar l’arribada dels ca-
mions del firaires el 18 de juliol amb el carrusel 
de cavallets i demés atraccions clàssiques, i es va 
clausurar el dia de Sant Feliu amb dos puntals més 
de les festes majors alellenques: el sopar popular i 
el gran ball de gala. 

L’atapeït programa va acomplir el doble objectiu 
de les festes majors tradicionals d’oferir esbarjo i 
estrènyer els vincles de la comunitat amb gran di-
versitat d’activitats musicals, jocs, vistosos espec-
tacles i enginyoses iniciatives com la caseta dels 
xumets, el Såpiens solidari o un taller sobre qüesti-
ons de gènere en el Rap i el Hip Hop. La programa-
ció, però, també va incloure una sèrie de propostes 
que, sota l’aparença de modernitat i globalització 
confonien més que aclarien. I es que, malgrat la 
terminologia anglesa – bubble football  (per què no 
fútbol bombolla?), food trucks (camionetes gastro-
nòmiques o Gastronetes?) – es tractava d’activitats 
d’oci de caire comercial que s’apropaven molt su-
perficialment a tradicions foranes. La festa Holi Co-
lors, per exemple, va ser divertida i acolorida però 
va tenir poc que veure amb el festival de primavera 
hindú d’aquest nom. 

Si les entitats i associacions del poble tingues-
sin més veu a l’hora de programar activitats al vol-

oriol Font
fontco@alella.cat

twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Junts som més forts 

Junts som més forts, sumem més i no deixem cap 
opció al dubte.

Des de la nostra posició així ho vam proposar a 
ERC i ara acceptem sense cap reserva la iniciativa 
unitària de l’ANC i el seu lideratge. La República 
es construeix des del poble. L’Alcaldia ha de ser 
republicana.

Els partits del 155 no donaran cap mena de tre-
va i podrem veure aliances suposades anti-natura 
com la de Badalona: 3 regidors socialistes obtenen 
l’Alcaldia amb l’ajuda del PP de Garcia Albiol i C’s, 
tot per fer fora una alcaldessa republicana. Aquest 
és l’únic projecte de poble d’aquesta gent. No hi 
ha res més que odi i ressentiment. Res constructiu.

Les estadístiques ho demostren (ho han fet ja 
en diverses ocasions). El nostre oferiment és ex-
tensiu òbviament als integrants de l’Alternativa per 
Alella-CUP. Tenim companys i companyes a la pre-
só i exiliats que es mereixen la nostra unitat més 
ferma i sincera. 

Respectarem i defensarem la decisió que pren-
guin ERC i CUP, des del nostre convenciment que 
la manca d’unitat ens penalitza a tots més enllà 
dels partits. Tenim la certesa que tots busquem el 
millor pel nostre poble, així que sempre trobaran en 
nosaltres uns companys lleials en la defensa de la 

tant d’uns referents compartits, la gent se sentiria 
més partícip que mera consumidora.

Sabem que en l’ús de l’espai públic per activi-
tats lúdiques sempre és difícil complaure a tothom. 
A la Festa Major del 2018, hi ha haver veus lamen-
tant-se del sorolls durant i després dels concerts del 
Cap de Setmana Jove. Cal tenir en compte, però, 
que en contrapartida d’aquesta molèstia puntual, 
la població jove i no tant jove va poguer gaudir de 
concerts nocturns a l’aire lliure en el propi poble, 
sense els perills que sempre comporta haver de 
desplaçar-se a un altre lloc.

  En definitiva, l’aposta d’oferir un ventall prou 
ampli i divers d’activitats que interpel·lessin a pe-
tits i grans van aconseguir congregar un important 
nombre de participants del poble i de visitants de 
fóra a la seixantena d’activitats dutes a terme al 
llarg de quasi dues setmanes.

Amb la represa de l’activitat, però, l’Ajuntament  
encara un repte força més feixuc, doncs, apart de 
gestionar els interessos municipals sap que una 
bona part de la població també espera de l’alcal-
dia independentista un compromís inequívocament 
vinculat a fer efectiva la República catalana.

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

República, anem o no en un mateix projecte polític. 
Prendre decisions mai havia estat tan complex com 
en aquests moments.

Iniciem doncs nou curs polític amb unes elec-
cions municipals que han de refermar la victòria 
republicana. Tindrem per davant la festa de la Ve-
rema que necessita urgentment una nova pensada, 
per a que no es confirmi en una festa pels de fora 
que allunya als de casa; un 11 de Setembre que ha 
de ser memorable, i la celebració del primer aniver-
sari de l’1 d’Octubre en un espai propi a Alella que 
JxCAT vam reclamar i aconseguir amb el recolza-
ment de tot el consistori.

Bona Festa de la Verema i Visca la República!!

Esteve Garcia-Ossorio, porta-
veu del grup municipal  JxCAT
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PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS El darrer curs polític del mandat 

Revisant el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2015-
2019 i a menys d’un any per finalitzar el mandat, 
des del nostre grup municipal en fem una valoració 
d’acompliment positiva. Aquest PAM, que fou 
consensuat també amb propostes d’Alellla Primer-
Candidatura de Progrés quan érem a govern, tot i 
tenir continuïtat i millora en moltes de les accions 
que ja es venien fent i proposar-ne de noves per a 
donar un salt qualitatiu a la vida dels veïns i veïnes 
d’Alella, trobem a faltar algunes actuacions que des 
d’AP-CP ens semblen importants que es duguin a 
terme i de les que no sabem si finalment s’acabaran 
realitzant.

L’impuls a l’entitat de voluntariat social o 
la creació d’un banc del temps com a eines de 
solidaritat i d’ajuda des de diferents àmbits per a 
persones amb necessitats concretes.  Els “àpats en 
companyia” a part del Servei d’atenció domiciliària, 
per la gent gran que viu sola i que pugui fer els dinars 
acompanyats d’altres persones en la seva mateixa 
situació. Tampoc sabem si el Pla Local de Salut que 
vàrem iniciar l’abril de 2017 està tenint continuïtat 
així com la creació del Consell Municipal de Salut, 
intrínsec d’aquest Pla i que té com objectiu millorar 
la qualitat i la oferta del servei sanitari al nostre 
poble. Són propostes que no sabem si acabaran 

Glòria Mans
manscg@alella.cat

tenint acompliment durant aquest mandat.
D’altra banda, considerem satisfactori les 

millores realitzades al camp municipal d’esports 
i la construcció del nou espai cultural. Objectius 
del PAM, que tot i i acomplerts més tard del 
previst esperem que aquesta tardor ja estiguin en 
marxa. Pel que fa a aquest ultim i en concret a la 
oferta formativa de l’escola de dansa, tot i la seva 
excel·lència formativa en dansa clàssica valorem 
que es tingui en compte l’ampliació de la seva 
oferta en altres modalitats, no menys importants, 
en la formació d’aquesta disciplina artística.

Finalment, la recent creació de la comissió 
de seguiment del POUM ha de poder vetllar 
per l’acompliment d’aquest planejament en els 
anys futurs, tenint en compte el seu creixement 
sostenible i que compti amb habitatges a l’abast 
dels seus veïns i veïnes. 

Caldrà no oblidar-se del Pla especial de 
protecció paisatgística i de l’entorn natural que 
hauria de tenir cura per la protecció arquitectònica 
i cultural del nostre poble.

Bona Festa de la Verema a tothom!
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Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 28 DE JUNY DE 2018  Consulteu les actes dels plens municipals al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Expedient modificació de crèdit
El Ple va aprovar un expedient de modificació de crèdit, per 
transferència d’unes partides a unes altres per a les quals la 
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, 
per un import de 268.215 euros, la major part dels quals 
(235.000 euros) procedeixen del fons de contingència i la 
resta (33.214 euros) d’una partida assignada inicialment a 
la possible compra del mòdul instal·lat al pati de Can Gaza 
que utilitza de forma provisional el Casal d’Alella. D’aquest, 
55.000 euros es destinaran a fer front a l’augment salarial 
de la plantilla de l’Ajuntament (increment del 1,50% més 
una variable del 0,25%) recollits als Pressupostos Generals 
de l’Estat, 69.215 euros al manteniment de zones públi-
ques i 144.000 euros a l’Espai d’Arts Escèniques Casal 
d’Alella.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i AP-CP i l’abs-
tenció de Gd’A, PDeCAT i AA-CUP 
Suport al poble Palestí i demanda d’embargament d’ar-
mes a Israel.
El Ple va aprovar per unanimitat una moció per la defensa 
dels drets del poble palestí i la demanda d’embargament d’ar-
mes a Israel. La moció va ser presentada conjuntament pels 
grups municipals d’ERC+SxA, Gd’A, Alternativa per Alella-

CUP i Alella Primer-CP a proposta de la Comissió de Coo-
peració Internacional de l’Ajuntament. La moció insta el 
Govern de l’Estat espanyol a imposar de manera immedia-
ta un embargament militar a Israel per l’elevat risc que les 
armes o materials de defensa puguin ser utilitzats per co-
metre greus crims de guerra o contra la humanitat. A més 
sol·licita l’obertura d’una investigació formal sobre homici-
dis i lesions greus i insta a Nacions Unides a aplicar sanci-
ons per crims contra la humanitat i greus violacions dels 
drets humans. El Ple també mostra el seu desacord i con-
demna el trasllat de l’Ambaixada dels Estats Units de Tel- 
Aviv a Jerusalem, que vulnera el Dret Internacional.
Aprovat per unanimitat 
Rebuig a les resolucions judicials pel cas de “la mana-
da” i suport a les víctimes d’agressions sexuals. 
El Ple va aprovar una moció presentada, amb caràcter 
d’urgència, per tots els grups municipals contra les re-
solucions judicials de l’Audiència Provincial de Navarra 
sobre el cas de “la manada” i de rebuig a les agressions 
masclistes i a l’assetjament sexual. 
 Aprovat per unanimitat 

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
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Serveis

629 727 293
649 919 129
659 999 755
659 494 043 (adaptat i 7 places) 
639 134 403

TAXIS D’ALELLA

Servei de taxi al preu de 2€
Per a majors de 65 anys i persones amb discapacitat 
La resta d’usuaris amb un límit de 6 viatges anuals
de dilluns a divendres de 7 a 20 h.

93 555 23 39 

TAXI A DEMANDA

DEIXALLERIA MÒBIL

SERVEIS DE RECOLLIDA A CASA

Del 18 al 23 de setembre, del 2 al 7 i 30 i 31 d’octubre
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.

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.

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. 

BUS CONSUM

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:  SETEMBRE - OCTUBRE 

1 i 2 de setembre                         GÓMEZ rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
8 i 9 de setembre                         MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
11 de setembre                            BERNAL C/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83
15 i 16 de setembre                     BERNAL C/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83
22 i 23 de setembre                     GÓMEZ rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
29 i 30 de setembre                     MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
6 i 7 d’octubre                             BERNAL C/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83
20 i 21 d’octubre                         GÓMEZ rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
27 i 28 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 

CALENDARI DEL CONTRIBUENT: AGOST - DESEMBRE

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 - www.alella.cat
Fins al 28 de setembre:
de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. dijous tarda tancat. 

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

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

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

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

CENTRE CULTURAL CAN LLEONART
93 540 40 24 
www.canlleonart.com
de dilluns a divendres de 8.30 a 13 h
de dilluns a dijous de 16.30 a 20 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
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
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 
93 540 19 93

SERVEIS SOCIALS 
93 540 63 07
Fins al 28 de setembre:
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.  

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

IbI (3ª fracció domiciliat )                                                     03.09.2018

IbI (4ª fracció domiciliat )                                                      02.11.2018

IbI rústica                                                                        03.09.2018    a   06.11.2018

Impost Activitats econòmiques                                                           17.09.2018    a   20.11.2018

taxa per entrada vehicles - guals                                                  21.09.2018    a    22.11.2018 
taxa Mercat municipal (3r trimestre)                                 21.08.2018    a    23.10.2018
taxa mercat ambulant (3r trimestre)                                                   21.08.2018    a    23.10.2018

taxa Mercat municipal (4t trimestre)                                                   21.11.2018    a    23.01.2019

taxa mercat ambulant (4t trimestre)                                           21.11.2018    a    23.01.2019

Properes sessions per tramitar dNI electrònic: 22 de setembre de 2018 i 29 de novembre.  A Can Lleonart, cal 
apuntar-s’hi prèviament a la Policia Local (tel. 93 555 24 12). 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

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

Agenda d’activitats

11h Plaça de l’1 d’Octubre (davant de la Fàbrica de Pintures)*
Actes commemoratius del 1r aniversari de l’1 d’Octubre. Inaugura-
ció de la Plaça de l’1 d’Octubre. Vermut popular. 

Diumenge 30 de setembre

Dimarts 4 de setembre 
19.30 h Antigues Escoles Fabra
Inauguració de l’exposició “Art en cristall”. 

Dimecres 5 de setembre
18 h Vinya testimonial de Can Magarola
Tallada de raïm i berenar infantil.

Dijous 6 de setembre
19.30 h Plaça de l’Ajuntament
Acte d’inauguració.
22 h Inici Can Gaza
Correfoc infantil amb els Diablons del vi 
d’Alella i els Timbalers del Most. 

Divendres 7 de setembre
18 a 23 h À. Guimerà i Germans Lleonart
Fira de la Festa de la Verema
20 a 23 h Hort Rectoria, Pl. Ajuntament
Mostra del Vi DO Alella i Gastronomia
20 h Can Manyé
Inauguració exposició “Vinyes revelades”
23 h Inici giratori de Can Sans
Correfoc Diables i Timbalers del Vi d’Alella
24 h Plaça d’Antoni Pujadas 
Ball amb La Salseta del Poble Sec

Dissabte 8 de setembre
9 a 23 h À. Guimerà i Germans Lleonart 
Fira de la Festa de la Verema
9.15 h Oficina de Turisme
Visita al celler Raventós d’Alella
9.45 h Oficina de Turisme

Visita al celler Alta Alella Mirgin
9.45 h Oficina de Turisme
“Les Masies d’Alella, patrimoni cultural, 
arquitectònic i de paisatge”
A partir de les 10 h
Tapes + Vi
10 a 14 h  parada de bus de Can Lleonart
Banc de sang
10.15 h Oficina de Turisme
Visita al celler Alella Vinícola
10.45 h Oficina de Turisme 
Visita al celler Roura
12 a 14h Parc Gaudí
Festa infantil. Farsa de Farsants. Jocs, 
danses i molta escuma
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, Pl. Ajuntament
Mostra del Vi DO Alella i Gastronomia
22.30 h Can Lleonart
Tast Jove de vins
23.30 h  Plaça d’Antoni Pujadas
Ball amb Atenea Carter and The Mighty 
Might i Balkan Paradise Orchestra. 

Diumenge 9 de setembre
8 h Sortida aparcament de Can Calderó
Despertada amb els Trabucaires del vi 

9 h Plaça de l’ajuntament
Botifarrada amb el Casal d’Alella
9 a 23 h À. Guimerà i Germans Lleonart
Fira de la Festa de la Verema
9.15 h Oficina de Turisme
Visita guiada: vins d’autor a Rials
9.45 h Oficina de Turisme
Visita al celler Can Roda
A partir de les 10 h
Tapes + Vi.
10 h Av. de Sant Josep de Calassanç
Plantada de gegants. 
10.15 h Oficina de Turisme
Visita al celler Bouquet d’Alella
10.45 h Oficina de Turisme
Visita al celler Quim Batlle
12 h Av. de Sant Josep de Calassanç
Cercavila de gegants.
20 a 23 h Hort Rectoria, Pl. Ajuntament
Mostra de Vi DO Alella i Gastronomia
22 h Parc Gaudí
Havaneres amb Port Bo i rom cremat

12, 13 i 14 de setembre
20 h Can Lleonart
Tast amb personalitat... amb Isma Prados, 
Laura Masramon i Alicia Estrada.

Diumenge 16 de setembre 
5 h Masia de Can Magarola
Verema nocturna.

17h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
L’hora del conte. Contes despistats, amb Alícia Molina.

Dimarts 18 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 Canadà, de Richard Ford. 

Dijous 13 de setembre

20h Can Manyé*
Inauguració de l’exposició “Vinyes revelades. El vi com a agent fotogrà-
fic”. Del 7 de setembre al 14 d’octubre

Divendres 7 de setembre

10h Carrers La Selva i Vallespir
Passejada pel Parc. Enodescoberta de la Serralada Litoral. Informació 
i inscripcions a p.slitoral@diba.cat. 
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral 

Diumenge 16 de setembre

18h Plaça de l’Ajuntament*
Actes commemoratius del 1r aniversari de l’1 d’Octubre. 

Dilluns 1 d’octubre 

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. Sortir a robar cavalls, de Per Petterson. 

Dijous 4 d’octubre

44a Festa de la Verema

10h Ajuntament d’Òrrius
Passejada pel Parc. Plantes aromàtiques i medicinals. Informació i 
inscripcions a p.slitoral@diba.cat. 
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral 

Dissabte 22 de setembre

19.30h Can Manyé*
Literatures amb sentits. 

Dimecres 26 de setembre

8.30 a 13h i de 16 a 20h Can Lleonart*
Inscripcions: 17 i 18, antics alumnes, 19 tothom www.canlleonart.com. 

Dilluns 17 de setembre

10h Ajuntament de La Roca del Vallès 
Passejada pel Parc. Passejada tranquil·la per la prehistòria. Informa-
ció i inscripcions a p.slitoral@diba.cat. 
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral 

Dissabte 29 de setembre

4, 5 i 6 d’octubre
“Els oblidats de la cooperació?” www.alella.cat/miradesalmon 

11es Mirades al Món

Del 29 de setembre a l’1 de novembre
Informació i inscripcions www.enoturismedoalella.cat/vimes

Vi+ el mes de la DO Alella



CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS
CURS 2018-19

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

Preparació per a la Prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys
Anglès A.1, A.2.1, A.2.2, B.1 i B.2

Català nivells C1 i C2
Centre de suport per a l’alumnat matriculat al GES de l’Institut Obert de Catalunya 

CURSOS TRIMESTRALS
Anglès conversa

Català inicial
Castellà inicial

Francès conversa
Informàtica pel dia a dia

spaieactiu

centre de form
ació d’adults d’Alella

www.alella.cat/espaiactiu

Antigues Escoles Fabra  Av. Ferran Fabra, 1, segon pis, 93 555 39 12, educacio@alella.cat

matrícula

del 3 al 7 de 

setembre

esmorzar popular




