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Tot i rebre-la a finals d’agost, aquesta edició d’El Full ha estat 

tancada dos dies després d’acabar la Festa Major. Enguany, 

la diada del nostre patró ha caigut en dimecres i aquest fet ha 

marcat una festa més llarga del que és habitual. Sens dubte 

la participació de la gent ha estat el fet més destacat, tant a 

nivell de públic com a nivell d’organització. És per això que 

voldria agrair especialment la col·laboració dels voluntaris del 

Casal i de totes les entitats i col·lectius que han pres part en 

els diferents actes.

A nivell personal, hem aprofitat alguns dies per agafar for-

ces per afrontar un nou curs que s’intueix intens i molt in-

teressant. Des que es va constituir el nou govern hem estat 

treballant en l’assumpció de les tasques de cada regidor i 

reorganitzant-nos per tal de corregir allò que sabem que no 

ha funcionat tan bé com hauria estat desitjable en el darrer 

mandat. 

En un altre ordre de coses i en un país com el nostre, en el 

qual les grans empreses de serveis detenten posicions quasi 

monopolístiques, ningú, ni l’administració, s’escapa als seus 

modes d’operar. Alguns de vosaltres sou coneixedors de l’in-

cident que va deixar fora de servei durant més de 72 hores 

el telèfon de la Policia Local. Durant tres dies, de divendres a 

dilluns, els responsables policials i jo personalment vam tru-

car insistentment per tal que Telefónica resolgués el problema 

sense obtenir cap resposta. Tot i tenir un contracte per a la 

resolució d’incidències en un temps concret, la companyia 

no només el va incomplir sinó que tampoc no s’ha dignat 

a facilitar cap mena d’explicació. Davant de tanta supèrbia, 

l’Ajuntament ha cursat una denúncia per tal d’exigir respon-

sabilitats. 

Permeteu-me, finalment, que us desitgi unes bones vacances 

i que, altre cop a casa, gaudiu al màxim de la Festa de la 

Verema. 
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···························································································
El geògraf i divulgador científic Martí Boada i el sommelier Josep 
Roca són els dos noms propis d’aquesta edició.
···························································································

LA VEREMA SUMA DE VI, 
GASTRONOMIA I CONEIXEMENTS

El doctor en Ciències Ambientals, Martí 
Boada, serà el pregoner de la Festa de 
la Verema. Fill de Sant Celoni, Boada 
ha dedicat la seva vida a l’estudi i a la 
investigació del canvi ambiental global, 
la biodiversitat urbana, forestal i la co-
municació ambiental. Professor del De-
partament de Geografia i de l’Institut 
de Ciència i Tecnologia Ambientals de 
la Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB), ha fet una gran tasca divulgati-
va i és un defensor de la natura davant 
de les agressions que aquesta suporta. 
Un altre dels noms propis d’aquesta 
edició és el de Josep Roca, sommelier 
del restaurant el Celler de Can Roca de 
Girona i un dels referents actuals del 
món dels vins. Està previst que l’espe-
cialista en caldos faci una xerrada, el 9 
de setembre a les 19.30h a Can Lle-
onart, amb el títol L’harmonia del vi.  

CONEIXEMENTS VITIVINÍCOLES
Les visites als cellers de la DO Alella 
tornen per tercer any consecutiu per do-
nar a conèixer de més a prop el procés 
d’elaboració del vi, una proposta que 
compta cada any amb el seguiment 
de molts ciutadans. Per participar cal 
inscriure’s prèviament a l’Ajuntament, 
de 9 a 14h, fins el 7 de setembre. El 
dissabte 8 d’agost s’iniciaran les visites 

a les instal·lacions de dos dels cellers 
de la DO Alella mentre que a l’endemà 
hi haurà la possibilitat de visitar-ne tres 
més. En aquesta línia d’adquirir nous 
coneixements, s’ha organitzat un curs 
d’iniciació al tast de vins que es farà 
un cop passada la Festa de la Verema, 
concretament els dies 17, 18 i 19 de 
setembre. A l’endemà, el 20 de setem-
bre es farà el concurs de tastavins quan 
s’entregaran els diplomes i els premis. 

En la XVIa Mostra de Restauració 
hi participaran 15 restaurants, tres 
pastisseries i una casa de cafè per po-
der degustar receptes de tot tipus amb 
una bona copa de vi o cava dels cellers 
Alella Vinícola Can Jonc, Alta Alella, 
Joaquim Batlle, Juan Mestre, Parxet, 
Roura i Signat. La inauguració es farà 
el 7 de setembre, a les 20h, a l’Hort de 
la Rectoria. Divendres, dissabte i diu-
menge la Mostra obrirà de les 20 a les 
23h i el diumenge també al migdia, de 
12 a 14.30h. 

El correfoc i el ball amb La Salseta 
del Poble Sec inauguraran la festa el di-
vendres 7. La proclamació de la Pubi-
lla, les Havaneres amb el grup Bergan-
tí i el ball amb l’orquestra La Comparsa 
són els actes del dissabte i la festa fi-
nalitzarà el diumenge 9 amb la desper-
tada dels trabucaires, una botifarrada 
popular, el cercavila amb els gegants, 
la trobada d’intercanvi de plaques de 
cava, la ballada de sardanes i a la nit 
el ball amb l’orquestra Empordà Fusió. 
La fira d’artesans estarà present durant 
tots els dies al llarg de l’avinguda Àngel 
Guimerà, a la Porxada, i enguany tam-
bé al pati de l’escola Fabra.

CONCURSOS DE LA FESTA
El concurs de fotografia torna després 
d’iniciar-se l’any passat. Els aficionats 
poden presentar les seves imatges fins 
el 24 de setembre i el mes d’octubre 
es farà públic el veredicte del jurat. Els 
altres dos concursos de la Festa de la 
Verema són el d’aparadors i el de vi-
nyataires on es tria la millor tasca en el 
conreu de la vinya. 

D’esquerra a dreta, el geògraf i divulgador científic Martí Boada, i el sommelier Josep Roca.
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DIVERSIÓ A LA FESTA MAJOR  

La Festa Major de Sant Feliu 2007 ha 
comptat amb cinc dies d’activitats per a 
tots els públics. La gran participació en 
tots els actes ha estat la tònica general 
d’aquesta edició on les activitats infan-
tils com l’Anifestari, la festa de l’aigua i 
l’escuma i l’espectacle Cirkatum van ser 
de les que van registrar més afluència 
de ciutadans. L’XIè concurs de dibuix 
infantil va rebre més de 70 creacions 
de nens i nenes d’entre 3 i 13 anys. 

Una de les novetats d’enguany, la 
baixada d’andròmines, va comptar 
amb quatre vehicles però de cara a 
l’any vinent es vol potenciar aquesta 
activitat si els joves mostren el seu in-
terès per consolidar-la. L’Esplai Guai-
ta’l va ser una de les entitats que va 
participar amb la creació d’un vehicle, 
els assistents també van poder veure 
una botiga de queviures on els nens 
anaven disfressats de venedors, un llit-
bici i una banyera rodona. 

El concurs de peres farcides s’ha 
portat a terme a la plaça de l’Ajunta-

CONCURS PERES FARCIDES

1r premi Mercè Arenas Sonet
2n premi Montserrat Pareras Boada
3r premi Mª Teresa Miralles Expósito
Millor decoració Mercè Arenas Sonet

CONCURS DIBUIX INFANTIL

“Categoria A” 1r premi Jan Gallardo Vidal
“Categoria B” 1r premi Pere Ruiz Gómez
“Categoria C” 1r premi Ariana Casellas López
Premi especial Abril Bardallo Pujol

···························································································
Els actes de la Festa Major han comptat amb la participació 
d’alellencs de totes les edats. 
···························································································

ment, una nova ubicació que l’any vi-
nent es vol mantenir, així com animar 
a més cuiners i cuineres a participar en 
el concurs d’aquest plat típic. 

Laura Urtet Pech va sortir escollida 
en el sorteig de la pubilla de la Festa de 
la Verema 2007.

La representació teatral de l’obra 
Avi Jove vol companyia, a càrrec 
del Grup de teatre Pàmpol del Casal 
d’Alella, va omplir l’Hort de la Rectoria 
amb 700 assistents. Un altre moment 
de màxima afluència a l’Hort de la Rec-
toria -prop d’un miler de persones- es 
va registrar amb el concert i el ball de 
Festa Major amb l’Orquestra Selvata-
na que va agradar molt amb les seves 
cançons. 

Altres actes com el correfoc, el re-
pic de campanes, la botifarrada popu-
lar, les sardanes, l’ofici, les havaneres, 
l’actuació country i la nit jove van om-
plir de música, diversió i color els car-
rers i places del municipi abans de les 
vacances d’agost. 

1. Concert amb l’Orquestra Selvatana
2. Teatre ‘Avi jove vol companyia’
3. Country 
4. Botifarrada popular
5. Cerca tasques
6. Festa infantil de l’aigua i l’escuma
7. Baixada d’andròmines
8. Concurs de peres farcides
9. Correfoc
10. Cirkatum, espectacle de circ itinerant 
11. Ball amb l’Orquestra Girasol

CONXI DURO
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CONXI DURO CONXI DURO

CONXI DURO CONXI DURO

CONXI DURO
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CULTURA

CAN LLEONART COMENÇA 
AMB MÉS DE 20 CURSOS NOUS

El curs comença a Can Lleonart amb 
la programació dels cursos i tallers que 
s’iniciaran al mes d’octubre i finalitza-
ran al desembre. Els usuaris habituals 
però també els nous alumnes disposa-
ran d’una oferta en informàtica i idio-
mes similar a la d’altres edicions. Els 
cursos de ioga, tai-txi, mètode pilates 

i dansa del ventre es tornaran a oferir 
mentre que s’afegeixen tres noves pro-
postes: un taller de massatge, un curs 
anomenat Viure en Positiu -que comp-
ta amb la col·laboració de la UAB- on 
es tractarà com desenvolupar una per-
sonalitat forta i positiva envers la vida 
i un curs dirigit a persones que cuiden 
de gent gran o discapacitada. 

La secció d’humanitats i ciències és 
la que més s’ha ampliat. Si fins ara, 
cada trimestre es feia un curs d’història 
de l’art -que continua en la programa-
ció- en aquest trimestre s’ha apostat 
per una ampliació amb sis propostes 
noves. L’arqueòleg Felip Massó serà 
l’encarregat del curs de religió i mi-
tologia egípcia. L’arquitecta Gemma 
Solanellas donarà les eines per en-
tendre la transformació de ciutats 
com Berlín, Amsterdam o París, 
entre d’altres. El curs Grans Mis-
teris de l’Art revelarà els missat-
ges ocults d’obres d’art com La 
Mona Lisa. Una altra proposta 
és la de conèixer i visitar les 

col·leccions permanents d’alguns 
museus barcelonins. També s’oferta un 
taller de micologia per arribar a reco-
nèixer almenys 10 dels millors bolets 
comestibles i un curs d’ornitologia que 
es complementarà amb una sortida de 
camp. 

El taller de gospel, els balls d’em-
belat i l’aula de pintura continuen, 
mentre que les novetats d’expressió 
compten amb un taller de dibuix, un 
d’escriptura creativa, un de bijuteria i 
un d’scrapbooking, una tècnica manu-
al per crear objectes reciclant fotogra-

································································································
L’ampliació de l’oferta de cursos d’humanitats i la disposició d’aules 
obertes per fer treballs manuals són algunes de les novetats.
································································································

fies i diferents tipus de papers que es 
poden trobar a casa.

A nivell gastronòmic tornen els fo-
gons d’Alella, un curs de pastisseria a 
càrrec de l’alellenca Marta Bofill, un de 
cassoles de mar i muntanya amb l’Es-
cola Hofmann, mentre que els enòlegs 
Jordi Pujolràs i Vicenç Galbany apropa-
ran els vins d’Austràlia i Nova Zelanda 
als alumnes.

Els cursos de patchwork, restaura-
ció de mobles, bridge i fotografia digi-
tal conviuran amb d’altres de nous com 
són el d’iniciació a l’enquadernació de 
llibres, pintura decorativa sobre fusta, 
decoració d’interiors de la llar i un ta-
ller d’ikebana, l’art floral japonés. Els 
cursos programats segons l’estació de 
l’any són el de jardineria de tardor i el 
taller-demostració de decoració nada-
lenca, ambdós amb el Garden Center.

AULES OBERTES
Aquests espais seran l’aula d’expres-
sió que s’obrirà els dijous de 9 a 14h 
i l’aula taller que s’obrirà els dimecres 
de 16 a 20h. Tothom podrà disposar 
d’aquestes aules per fer treballs manu-
als, a diferència d’altres ocasions quan 
només els alumnes dels cursos de Can 
Lleonart hi podien treballar.

El fulletó ha canviat de 
format i inclou només la informació 

dels cursos i tallers. La publicitat dels concerts i les 
tertúlies sortirà a l’octubre.

INSCRIPCIONS
Per antics usuaris: 17 i 18 de setembre
Per a tothom: a partir del 19 de setembre
A Can Lleonart els matins de dilluns a 
divendres i les tardes de dilluns a dijous. 
Més informació al web www.canlleonart.com
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DONA

ES REACTIVA EL PLA DE DONES 
AMB UN PROTOCOL D’ACTUACIÓ

Durant el darrer trimestre de l’any 
2007, l’Ajuntament d’Alella redacta-
rà un nou protocol d’actuació 
davant dels casos de vi-
olència de gènere. En 
aquest document hi 
constarà el circuit 
d’atenció a les 
dones maltracta-
des, una tasca 
que s’elaborarà 
seguint les pau-
tes de la llei ca-
talana contra la 
violència masclis-
ta i amb la coor-
dinació de les àrees 
i organismes implicats 
directament en aquesta 
problemàtica. En aquesta lí-
nia, es realitzarà un treball tècnic 
impulsat des d’alcaldia perquè les 
regidories de Serveis Socials, Sa-
nitat, la Policia Local i els Mossos 
d’Esquadra treballin transversal-
ment. El document, abans de por-
tar-lo al ple, es posarà a consideració 
de totes aquelles dones que van parti-
cipar en la confecció del Pla de Dones, 
a les dues associacions del municipi 

-Associació de Dones Montserrat Roig 
i Associació de Dones Solidàries- així 
com a la resta de dones que hi tinguin 

···························································································
Des de setembre i fins a finals d’any es treballarà de forma 
transversal per elaborar un protocol d’actuació davant dels casos 
de violència masclista.
···························································································

interès. Aquest es redactarà seguint el 
model del Protocol d’Atenció Na-

cional i amb el suport 
del Consell Comar-

cal del Mares-
me.

El Con-
sell de Do-
nes s’ac-
t i v a r à 
al mes 
de se-
tembre 
amb la 
p rog ra -

mació de 
noves reu-

nions de tre-
ball. Aquestes 
trobades, que 
compten amb 
la participació 
de dones de 
les associaci-

ons del munici-
pi i d’altres a títol 

particular, es van 
iniciar durant la prima-

vera del 2007. Per aquest òrgan par-
ticipatiu s’haurà de decidir ara quines 
seran les seves funcions i com treballar 
i organitzar-se per aconseguir la incor-
poració de la perspectiva de gènere en 
les polítiques municipals.  

A nivell estrictament del consistori  
alellenc, el personal de l’Ajuntament 
rebrà sessions formatives sobre con-
ceptes teòrics de les polítiques d’igual-

ACTIVITATS PROGRAMADES

Representació teatral de sensibilització 
per a tots els públics i Lectura del 
Manifest en Contra la Violència de Gènere
25 de novembre · 12h · Plaça de l’Ajuntament

Xerrada Prevenció dels trastorns 
alimentaris: un repte per a tothom, 
a càrrec de l’Associació contra 
l’Anorèxia i la Bulímia
29 de novembre · 19:30h · Can Lleonart

Xerrada La dona actual i el seu cicle vital, 
a càrrec de l’Associació El Safareig
13 de desembre, 19:30h · Can Lleonart

·································································
Les polítiques de dones s’impulsen, com 
en l’anterior mandat, des d’alcaldia.
·································································

tat dona-home. Les xerrades, que es 
faràn amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, busquen evitar les situaci-
ons que discriminen a les dones com 
a ciutadanes i atendre millor les seves 
necessitats. 

A més es portaran a terme tres ac-
tivitats per sensibilitzar a la població 
envers aquesta problemàtica. El teatre 
i les xerrades són els mitjans triats per 
arribar a un públic ampli i variat pel 
que fa a l’edat, nivell d’estudis o pro-
cedència. 

El Pla de Dones d’Alella es va pre-
sentar el 3 de març en el marc dels 
actes del Dia Internacional de la Dona 
Treballadora. Per més informació es 
pot escriure a dona@alella.cat.
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PLA PER ABORDAR INVERSIONS I ESTALVIAR ENERGIA 
EN EDIFICIS PÚBLICS 

L’Àrea de Sostenibilitat ha impulsat 
sengles accions per reduir el consum 
energètic en dependències municipals i 
afrontar diverses inversions de les fonts 
de subministrament per tal de fer-les 
més eficients.

Recentment s’ha enllestit l’estudi 
d’externalització de la gestió d’instal-
lacions i els sistemes de climatització 
dels edificis de Can Lleonart, el Polies-
portiu, l’Ajuntament i les Escoles Fabra 
del Bosquet. El projecte d’anàlisi s’ha 
dividit en dues fases. En primer lloc 
s’han inventariat tots els elements que 
consumeixen energia i s’han introduit 
en un suport informàtic que permet 
controlar els seus consums. Entre d’al-
tres, s’han comptabilitzat tots els punts 
de llum, les calderes i altres elements 
de calefacció i refrigeració. 

Partint d’aquesta auditoria energèti-
ca, s’han plantejat i valorat un conjunt 
de mesures per millorar energèticament 
aquests edificis, avaluant també el cost 

···········································································································································
Dues accions d’estudi per millorar el consum energètic dels edificis i equipaments municipals són la base per aconseguir 
una disminució del consum aplicant criteris sostenibles.

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

i els beneficis d’externalitzar la gestió i 
el manteniment de les instal·lacions. 

Amb l’externalització del servei, 
l’empresa adjudicatària vetllaria per 
aplicar mesures i sistemes d’estavi 
que, sense suposar cap sobrecost per 
a l’Ajuntament, permetria posar al dia 
i fer més eficients els edificis. Aquest 
estudi és pioner a Catalunya i està sub-
vencionat per l’Institut Català d’Energia 
amb 13.582€ dels 21.000€ del seu 
cost total. 

CONTROL INFORMÀTIC
Simultàniament, l’Àrea de Sosteni-
bilitat ha encarregat un projecte per 
avaluar l’impacte energètic de la im-
plantació del Codi Tècnic de l’Edifica-
ció i del Decret d’Ecoeficiència en els 
edificis públics. A l’espera de rebre les 
conclusions finals, s’ha implantat un 
sistema informàtic que controla cada 
instal·lació amb un sistema d’avisos i 
alarmes de sobreconsums, un quadre 

de control dels comandaments i altres 
mesures informatitzades per optimitzar 
la despesa. La segona fase pretén ava-
luar el grau de compliment de les nor-
matives energètiques vigents a l’Ajun-
tament, l’Escola Fabra, la Biblioteca i 
el Poliesportiu. 

SUBVENCIÓ PER A LA PISCINA 
Tot i no ser d’obligat compliment en el 
moment d’atorgar la llicència d’obres, 
el projecte de construcció de la piscina 
municipal incorporava la instal·lació de 
52m2 de plaques d’energia solar tèrmi-
ca sobre la teulada de l’equipament. 
Aquestes plaques aportaran el 29% 
de l’energia necessària per escalfar 
l’aigua del complex i són independents 
de la pèrgola fotovoltaica que també 
s’hi farà. Recentment, l’Ajuntament 
ha cursat una petició de subvenció a 
la Generalitat per sufragar el 31% dels 
43.980€ en què s’ha pressupostat la 
instal·lació. 

S’ORGANITZA UNA ALTRA JORNADA 
PER NETEJAR LA RIERA
L’Àrea de Sostenibilitat ha convo-
cat una nova sessió de neteja de 
la Riera Principal pel dissabte 29 
de setembre. Si en la primera edi-
ció la zona tractada va ser des del 
parc del Canonge a Can Sors, en 
aquesta ocasió el treball serà des 
del carrer Molí fins davant de la 
betzinera. L’activitat, que comen-
çarà a les 10h, consistirà en la 
recollida i retirada de deixalles de 
la llera. Tots els ciutadans poden 
participar en aquesta activitat de 
conscienciació  sobre la preserva-
ció dels cursos d’aigua. 

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

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura del 22 al 29 de setembre

22 de setembre Entrada en funcionament d’un nou vehicle amb més  
       capacitat per a la línia Alella Exprés.

28 de setembre El bitllet del bus Alella-Barcelona et surt de franc.

ET PORTEM I ET TORNEM GRATIS A BARCELONA!
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···························································································
El reconegut ballarí David Campos podria dirigir l’escola municipal de dansa.

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

IMPULS A L’ESCOLA DE DANSA

Després de prop de quinze anys im-
partint dansa a les nenes i joves del 
municipi, Esperança Verdiell va deci-
dir, el passat mes de juny, no conti-
nuar al capdavant d’aquesta activi-
tat. Des d’aleshores, l’Ajuntament ha 
estat fent gestions per portar a terme 
uns dels seus objectius culturals per 
a aquest mandat: potenciar la dansa 
i formalitzar-ne una escola municipal. 
És per això que es van iniciar els con-
tactes amb el reconegut ballarí David 
Campos, director de la companyia de 

Santa Coloma de Gramanet que por-
ta el seu nom i titular d’una escola de 
ballet des de fa prop de vint anys. En 
el moment del tancament d’aquesta 
edició d’El Full, les converses estaven 
molt avançades. L’inici del curs està 
previst per a l’1 d’octubre i comptarà 
amb la direcció del ballarí i amb dues 
professores. La companyia de ballet 
David Campos va participar al Festival 
d’Estiu de 2006, i ell mateix va pro-
tagonitzar una xerrada a Can Lleonart 
sobre aquesta disciplina artística. 

ELS ESPORTS DE LA FESTA MAJOR
El Torneig de Futbol Sala de la Fes-
ta Major va comptar amb la par-
ticipació de 16 equips. La classi-
ficació final va donar la victòria a 
l’Ipatxinga, el segon lloc a l’equip 
Tigres y Leones i la Fusteria Pere 
Saiz va quedar en tercer lloc. El 
màxim golejador va ser Ramsés 
Garcia, l’equip menys golejat va ser 
el Take it easy i l’equip més espor-
tiu l’Arenas&Güppo. En el campi-
onat de Tennis Open Festa Major, 
el primer classificat va ser Josep 
Maria Araujo i Robert Rigat el fi-
nalista, tots dos del Club de Ten-
nis Alella-Sistres. En la categoria 
d’absolut femení la guanyadora va 
ser Laura Gimferrer (CT Masnou) 
que va guanyar a Laia Ribas (CT 
Barcelona-Teià). En Sènior mascu-
lí Jordi Nadal (CT Barcelona-Teià) 
es va imposar a Alfons Suaris (CT 
Calella). Per últim, en el campionat 
de dòmino de la Festa Major, la pri-
mera parella classificada va ser Pili 
Araujo i Pochi mentre que Vicenta 
Guillamon i Antonio Martínez van 
ser els segons. 

ESPORT PER DESPRÉS DE VACANCES
Un cop passades les vacances d’es-
tiu, les activitats d’adults del gim-
nàs municipal es reiniciaran a par-
tir del 3 de setembre. Per la seva 
banda, l’Escola d’Iniciació Esporti-
va començarà el 12 de setembre. 
La informació amb els horaris, les 
activitats i els preus es podran con-
sultar a partir del 5 de setembre a 
les oficines del poliesportiu.

EL CLUB DE LECTURA I L’HORA DEL 
CONTE TORNEN EL SETEMBRE
El club de lectura de la Biblioteca 
Municipal Ferrer i Guàrdia convoca 
una nova sessió pel dijous 6 de se-
tembre. En aquesta ocasió serà el 
moment d’analitzar l’obra El jardí 
dels Finzi-Contini de Giorgio Bas-
sani. D’altra banda, el dimarts 18 
de setembre arriba una nova troba-
da amb l’hora del conte. A partir de 
les 17.30h, la contacontes Isabel 
Sunyer explicarà el conte Fins i tot 
el més valent també té por. 

BONA NOTA PELS JULIOLS DE LA UB
Entre el 16 i el 20 de juliol, Comafosca 
va acollir la tercera edició d’Els Juliols 
de la UB amb una mirada interdisci-
plinar al paisatge contemporani. El 
curs, coordinat per Salvador Ribas, 
va comptar amb un important elenc 
d’arquitectes de renom –Enric Batlle, 
Carme Pinós, Pere Riera, Carme Pigem 
i Toni Gironès- que van divulgar la seva 
obra i la seva interacció amb el medi. 

La conferència de l’antropòleg Jesús 
Contreras va concitar l’interès de força 
persones alienes a les jornades. A més 
de les ponències, la vintena d’alumnes 
inscrits van gaudir d’una sessió de tast 
de vins de diversa procedència i de sen-
gles sortides guiades a una explotació 
vitivinícola ecològica de la DO Alella i 
d’una visita a la finca de les Quatre Tor-
res i el celler Alella Vinícola. 

········································································································Đ

Un dels moments de la visita a la finca de les Quatre Torres.
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MÉS DE 700 ALUMNES PARTICIPEN EN 
EL PROGRAMA “ANEM AL TEATRE”
El programa Anem al Teatre és 
una iniciativa portada a terme per 
les Àrees de Cultura i Educació de 
la Diputació de Barcelona amb la 
col·laboració dels ajuntaments. En 
el cas d’Alella, 798 alumnes dels 
centres Santa María del Pino, IES 
Alella i el CEIP Fabra han anat al 
teatre durant el curs 2006-2007. 
En concret els alumnes del CEIP 
Fabra van anar a veure les obres 
Camins i Corriols, El Blues, El po-
ble de vent i de fusta, La Jana i els 
3 óssos, Nats Nens:Brins, Nens, 
al pati! i Secret a l’armari. Per la 
seva banda, els alumnes de 1r, 2n 
i 3r d’ESO de l’IES Alella van anar 
al Teatre Monumental de Mataró 
per aprendre amb l’obra L’Odissea 
mentre que els alumnes de Santa 
María del Pino van veure Papirus. 
L’Ajuntament d’Alella i els centres 
del municipi continuaran partici-
pant durant el curs 2007-2008 
en aquest programa amb l’objectiu 
que els més joves siguin futurs es-
pectadors d’obres teatrals. 

L’ALCALDE, PRESIDENT DE L’ESCOLA 
UNIVERSITÀRIA DEL MARESME I 
CRISTINA XATART, CONSELLERA DEL 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME
El Consell Comarcal del Maresme 
(CCM) es va constituir el 30 de ju-
liol amb el nomenament de l’alcal-
de d’Alella, Andreu Francisco, com 
a vicepresident segon. Francisco 
també tindrà la responsabilitat de 
ser el president de l’Escola Uni-
versitària del Maresme que durant 
aquest mandat afrontarà el repte 
de l’adaptació dels títols d’Empre-
sarials i Turisme a les directives de 
Bologna així com la possible fusió 
amb l’Escola Universitària Politèc-
nica de Mataró en el Tecnocampus. 
En aquest sisè mandat, els conse-
llers i conselleres del PSC, de CiU i 
d’ERC compartiran responsablitats 
de govern mentre que el PP i ICV 
han quedat a l’oposició. La regidora 
alellenca de Convergència i Unió, 
Cristina Xatart, és una de les con-
selleres del CCM.

S’INAUGURA LA LLAR D’INFANTS 
MUNICIPAL ELS PINYONS
···························································································
El curs s’iniciarà durant la segona quinzena de setembre.  

···························································································
········································································································Đ

BONA NOTA PELS JULIOLS DE LA UB

Amb el nom del canal decidit -Ma-
resme Digital TV- i amb la majoria de 
contractacions i feines seguint el ritme 
previst, si el Ministerio d’Industria no 
ho impedeix, l’11 de setembre es rea-
litzarà una primera emissió en proves, 
éssent la data prevista per a l’inici de 
les emissions regulars el 2 de gener 
de 2008. El Consorci Digital Mataró-
Maresme, format per tretze municipis, 

EL CANAL PÚBLIC “MARESME 
DIGITAL TV” PREN FORMA

promou un dels quatre canals que a 
mig termini, i en format digital, compo-
saran l’oferta de televisió de proximitat 
per a la comarca amb un segon canal 
públic per a l’Alt Maresme, i els canals 
privats TV Mataró i Canal Català. Per 
a l’emissió de l’11 de setembre s’està 
preparant un vídeo promocional amb 
imatges i una breu presentació de tots 
els municipis que hi participen.

El 8 de setembre, a les 11.30h, s’in-
augurarà la Llar d’Infants Municipal 
Els Pinyons. Tots els alellencs podran 
visitar les instal·lacions d’aquest centre 
que obrirà les seves portes durant la 
segona quinzena de setembre. L’actua-
ció d’animació infantil de la companyia 
Xip Xap, inclosa dins dels actes de la 
Verema, es portarà a terme davant de 
la Llar d’Infants. El Conseller d’Educa-
ció de la Generalitat, Ernest Maragall, 
ha estat convidat a la inauguració.

El 26 de juliol, els pares i mares 
dels futurs alumnes van conèixer l’equip 

professional del centre format per la 
directora, quatre educadores i dues 
educadores auxiliars, totes vinculades 
d’alguna manera amb el municipi. Les 
educadores començaran a treballar el 
3 de setembre. Els pares també van 
poder visitar les instal·lacions del cen-
tre educatiu que comptarà amb servei 
de menjador i cuina pròpia. El centre 
oferirà durant la primera setmana del 
curs un període d’adaptació i a partir 
de la segona setmana ja farà el seu ho-
rari habitual: de 9 a 12h i de 15 a 17h 
més el servei de permanència.



12 EL FULL

GRUPS MUNICIPALS

Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer. 

ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA La televisió de proximitat i l’hegemonia del castellà

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR

La piscina ens costarà més

Al pa...pa, i al vi...vi!!!

La piscina ens costarà més, no arriben les subvencions promeses. Una de les subvencions importants havia estat demanada al 
Consell Català de l’Esport, a qui se li va presentar el projecte: el va aprovar i va prometre 890.000 euros. Però en el moment de 
la veritat, ara, quan s’havien de cobrar aquests diners, s’adonen de que el vas de la piscina no té la fondària mínima legalment 
requerida i decideixen retallar la subvenció en 200.000 euros

Al Ple del 26 de juliol vam haver d’aprovar una modificació de crèdit i la sol·licitud d’un préstec a l’Institut Català de Finances, 
per tal de fer front a unes despeses ja compromeses. Vam recolzar a l’Alcalde - que va explicar les moltes gestions que havia fet 
sense resultats positius -  ja que l’altre alternativa era demandar al Consell Català de l’Esport mitjançant un contenciós adminis-
tratiu que podia endarrerir el compliment d’unes obres que ja fa massa temps que esperem.

Però no ens sembla que sigui de rebut aquesta actitud prepotent d’un organisme oficial de la Generalitat, pensat també per 
recolzar l’esport a nivell municipal, que ha incomplit els seus compromisos i ha menys tingut la gestió del nostre Alcalde amb el 
resultat de que serà finalment el poble d’Alella qui hagi de carregar amb una despesa no prevista. No es una bona noticia, ni un 
bon començament d’unes relacions en les que l’Ajuntament havia confiat fins ara.

web:  www.ciu.info     visites a hores convingudes: www.unio.org/alella

Ja està en marxa el nou mandat municipal i no seria just ometre que percebem un nou tarannà en la política municipal per part 
de ERC-LG o de l’Alcalde. Hem sol·licitat informació necessària per a poder treballar com Grup Municipal en l’oposició: arqueig de 
caixa, informe del Síndic de Comptes, relació del patrimoni municipal, estatuts de les diferents entitats municipals o en les quals el 
municipi té representació. I de tot això se’ns ha donat complert trasllat en breu termini de temps. També hem sol·licitat que es posin 
a la nostra disposició alguns mitjans materials que facilitin la nostra tasca en l’Ajuntament: eines informàtiques, de comunicació,... 
I també hem rebut la promesa que passat l’agost tindrem quant hem demanat. En relació a la documentació i informació neces-
sària dels assumptes a tractar en els plens municipals també hem sol·licitat que se’ns traslladi en algun suport informàtic i també 
serà considerat per l’Alcalde. Però és que a més, el propi Alcalde s’ha ofert per a mantenir reunions periòdiques, i al marge de les 
reglamentàriament establertes, per a mantenir-nos informats de les tasques de l’equip de govern i rebre els nostres suggeriments. 
Esperem que aquest tarannà es mantingui durant tot el mandat i serveixi per a compensar períodes menys transparents. No obstant 
això, segueix sent el nostre deure denunciar allò que considerem no ha estat ben executat. I així vam arribar, una vegada més, a 
la piscina municipal. La subvenció atorgada pel Consell Català de l’Esport no serà la qual se’ns va dir que seria. I això perquè el 
projecte iniciat per l’equip de govern no compleix els requisits constructius establerts. Resultat: la piscina ens costarà als alellencs 
gairebé 300.000 euros més del que se’ns va dir. I ara...a gaudir de les Festes de la Verema. 
web: www.popularsbcn.com/alella  e-mail: berzosahf@alella.cat  

Fa mesos que tretze municipis del Maresme treballem conjuntament per posar en marxa un canal de televisió que acosti l’actualitat 
dels nostres pobles i viles als ciutadans. 

El procés de desplegament de la televisió digital terrestre ha comportat la desaparició de les televisions locals analògiques 
i l’aparició de les televisions digitals de proximitat: canals de caràcter supramunicipal que naixen amb l’objectiu d’informar la 
ciutadania de la seva realitat més propera. 

El nostre canal de referència s’anomenarà Maresme Digital TV i és previst que emeti en proves abans de final d’any. La 
programació estable, probablement, arribarà a partir del gener de l’any proper. La irrupció d’aquest nou mitjà en l’escenari 
comunicatiu local el potenciarà i el transformarà alhora, ja que complementarem i superarem les limitacions de penetració dels 
mitjans actuals (El Full, la revista Alella, el web municipal i el servei de missatgeria a mòbils). 

Això a banda i en compliment del nostre programa electoral, aquesta tardor ampliarem l’oferta actual de TDT amb cinc 
múltiplex que garantiran la recepció de 20 canals nous. Gràcies a les gestions municipals, els alellencs eludiran les evasives de 
les corporacions televisives i s’avançaran ben bé dos anys a l’apagada analògica. 

Paradoxalment, però, aquesta petita revolució tecnològica durà associat un incomprensible empobriment del panorama 
lingüístic i cultural. No sols no rebrem cap canal internacional sinó que tota l’oferta serà exclusivament en castellà, la qual 
agreujarà la marginació de la llengua catalana a casa nostra. Un nou fet imposat que ens hauria de fer reflexionar.   
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AMOR PER ALELLA, C.O.R

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

GENT D’ALELLA

Viure a Alella

Estem davant d’un fet que justifica una legislatura. Un pacte que preveu 176 mesures dins de cinc gran eixos d’actuació per donar 
solucions definitives, a curt i mig termini, al problema de l’habitatge mereix una consideració especial. El problema de la vivenda 
es un tema recurrent en campanya electoral per totes les forces polítiques, però no tots el volen resoldre amb la urgència que 
requereix. El PNH el signaran els partits de progrés del Parlament, els sindicats, notaris, registradors, arquitectes, administradors 
de finques, API’s, i fins i tot, alguna ONG, excepte CiU en desacord, entre altres, en que el VPO tingui aquesta qualificació durant 
90 anys. Tant pervers es aquest Pacte, quan una gran part de la societat civil implicada li dona el vist i plau? El PNH estableix 
els mecanismes per la millora de l’accés als joves fixant una quota del 40% del sostre dels nous sòls i del 60% del sostre amb 
requalificacions per destinar-lo VPO a banda de la construcció de 160.000 habitatges.  Fa front al repte de la millora de l’allot-
jament  de la gent gran i diversitat funcional amb ajuts per al lloguer, compensacions al dotacional a més de la construcció de 
5.000 habitatges adaptats. Concentra esforços i recursos per garantir l’allotjament digne al col·lectiu d’inclusió i d’acollida i a la 
vegada endegant accions per a la detecció d’usos anòmals d’habitatge definint i sancionant, d’acord amb la llei, la sobreocupació 
i l’infrahabitatge.

Un cop reconeguda la bondat d’aquest acord i des de l’òptica municipal ens hem de fer la pregunta: Quines competències 
tindrem els ajuntaments i amb quins recursos comptarem per desenvolupar-lo?  

Si el Ple és l’òrgan suprem de l’Ajuntament on rau la representació de la ciutadania, si volem que sigui el centre de la reflexió i del 
debat sobre tot allò que ha de comportar millores per al poble i la seva gent, el primer que hem de fer és garantir que la ciutadania 
tingui una informació objectiva sobre el desenvolupament de les sessions. 

La visió de Gent d’Alella sobre la informació i la participació ciutadana és estratègica. Per això, en el ple de juliol vam presen-
tar el següent prec a  l’Alcade: “que faciliti el seguiment en línia de les sessions plenàries de l’Ajuntament a través del web mu-
nicipal, així com que utilitzi aquesta eina per a informar-ne de les convocatòries, de l’ordre del dia de les sessions i del contingut 
de les actes, un cop estiguin aprovades”.

Les polítiques de participació han de contribuir a un canvi profund en les formes de governar i de fer política. Gd’A vol l’en-
fortiment d’una democràcia plenament participativa, amb un ajuntament molt més proper, transparent i obert. Però el primer pas 
és examinar les condicions perquè s’hi produeixi. No s’ha fet abans i tampoc he sabut trobar-les en aquest “acord programàtic” 
del govern, més lleuger encara que l’anterior pel que fa als drets de ciutadania i tantes altres coses. 

Si volem realment promoure que el veïnat contribueixi a la presa de decisions, hem de posar-ho una mica més fàcil. Si no es 
tracta només de grans declaracions en torn la voluntat d’informar i d’esdevenir una administració moderna, facilitem-ne a la ciu-
tadania l’accés als debats del Ple a través d’internet i als regidors de l’oposició la informació a la que tenen dret amb una agilitat 
raonable. Esperem les respostes que l’Alcalde ens ha anunciat. Si no les tenim, ens haurem de preguntar Què hem d’amagar?

Què hem d’amagar?

Un poble tranquil amb vistes al mar i sobretot amb unes muntanyes de frondosa vegetació mediterrània. Les vinyes formen part 
d’un paisatge que identifiquen al municipi amb una cultura mil·lenària que són els seus reconeguts vins en el món. 

Jo, Albina, no visc a Alella per casualitat, doncs des del municipi veí del Masnou em traslladava amb freqüència a visitar uns 
amics. Un d’ells era Lluís Arenas, un home amb una gran personalitat, entregat en cos i ànima a la jardineria. En Lluís cultivava 
un camp de dalies a la propietat de les Quatre Torres i jo l’acompanyava algunes tardes. Mentres ell recollia les flors manteniem 
alguna conversa. L’estimat Lluís, e.p.d. va influir en que jo em traslladés a viure, amb la meva família a aquest bonic poble. 

També en 1975, quan es va inaugurar la Premsa del Vi i que avui es troba ubicada a Can Lleonart, vaig estar present i vaig 
realitzar un reportatge que es va publicar en un diari de gran tiratge. L’alcalde d’aquella època, Sr. Jesús Barnadas, va voler col-
laborar amb la publicació inserint mitja pàgina de publicitat, 15.000 pessetes de l’època. 

I mirin vostès com van anar les coses. Com que sempre he estat un enamorat dels vins, el mar i la natura, i això sí que va ser 
una casualitat del destí, visc a Alella amb lal meva família en una caseta ubicada en un solar amb vistes i que en el seu dia va 
ser una vinya propietat de Juan Font Ramentol, e.p.d., el Rei d’Alella.

Per aquest motiu se li va posar el nom al carrer Vinya del Rei. 

Pacte Nacional per a l’Habitatge
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L’ESCOLA D’ADULTS CERCA PROFESSOR/A DE CATALÀ

L’Escola d’Adults “Espai Actiu” d’Alella, cerca per al curs 2007-2008 un/a professor/a per impartir els cursos de preparació per a les 
proves d’aptitud dels certificats de català de la Direcció General de Política Lingüística, nivells A, B , C i D.

Cerquem un Llicenciat/ada en Filologia Catalana amb disponibilitat a les tardes, dos dies a la setmana, entre les 18 i les 22 hores per impartir les 
classes al municipi d’Alella.

Les persones interessades poden enviar un CV a: coordinacioespaiactiu@yahoo.es, a l’atenció de Jaume Gomis. 
Referència: Professor/a de Català Espai Actiu.

ES BUSQUEN TREBALLADORS PER FER LA VEREMA 2007

L’Ajuntament d’Alella dóna suport als viticultors del municipi per trobar persones interessades en treballar en la campanya de la 
verema 2007.

Tasques: recollir el raïm  
Temps de contractació: 2-4 setmanes (setembre/octubre)
Els interessats/des podeu adreçar-vos a la Borsa de Treball de l’Ajuntament, 93 555 23 39.

RESOLTA LA INCIDÈNCIA EN EL TELÈFON DE LA POLICIA LOCAL 

El telèfon de la Policia Local, el 93 555 24 12, va registrar una indicèndia des del divendres 27 de juliol fins el dilluns 30 de juliol. Durant aquests 
dies, l’Ajuntament d’Alella va informar, a través del web i del sistema de comunicació amb el ciutadà via SMS, que es podia contacar amb els agents 
a través d’un número de telèfon mòbil. 

De totes formes, l’Ajuntament d’Alella ha decidit emprendre accions legals contra l’empresa Telefònica pel pressumpte incompliment en el temps 
de resposta d’un servei bàsic i necessari.



JOSEP MARIA SERÉS IBARZ PSC
Regidor de Governació i Esports
Dimarts i divendres, de 9 a 12h i dijous, de 16’30 a 18’30h

CARMEN TORT-MARTORELL I LLABRÉS CiU
Dimarts de 9 a 11h i hores convingudes (93 555 23 39, ext.119) 
www.unio.org/webde/alella - tortmc@alella.cat

CRISTINA XATART ALZINA CiU
Dimarts de 9 a 11h i hores convingudes (93 555 23 39, ext.119)
xatartac@alella.cat

FRANCESC REVERTER I RECIO CiU
Dimarts de 9 a 11h i hores convingudes (93 555 23 39, ext.119)
reverterrf@alella.cat

JAVIER BERZOSA HERGUETA PP 
Hores a convenir (617 30 52 31) 
www.popularsbcn.com/alella

ALBINO GALLO DÍAZ Amor per Alella, C.O.R.
Hores a convenir (648 14 36 78)

MERCÈ MARZO I GÓMEZ Gd’A
Hores a convenir (671 198 058) 
mercemarzo@gentdalella.cat - www.gentdalella.cat
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OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 · 93 555 28 54
De dl. a dv. de 9 a 14h · Dj. de 16 a 20h

PUNT D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR
93 555 23 39 · 93 555 28 54
De dl. a dv. de 8 a 14h · Dj. de 16 a 20h

GESTIÓ TRIBUTÀRIA
93 540 61 71 · De dl. a dv. de 9 a 14h

ARQUITECTES MUNICIPALS
Joaquim Villaronga · Josep Val 
Dl. dc. i dv. (concertar visita prèvia al Tel. 93 555 24 51)

COORDINADORA SERVEIS URBANS
Ana Fernández 
Dv. matí (concertar visita prèvia al Tel. 93 555 24 51)

ENGINYER MUNICIPAL
Xavier Torres 
Dv. matí (concertar visita prèvia al Tel. 93 555 24 51)

TÈCNIC DE MEDI AMBIENT
Jordi Serrano · Dl. dc. i dv. de 13 a 14h

ASSISTENTS SOCIALS
Concertar visita prèvia al Tel. 93 555 23 39

POLICIA LOCAL (en servei les 24 hores del dia) 
93 555 24 12 · 629 59 12 12
092 (només si truqueu des d’un telèfon fix)

JUTJAT DE PAU
93 555 82 05 · Dl. dc. dj. i dv. de 9 a 13h

CAN LLEONART
93 540 40 24 
De dl. a dv. de 8 a 14h · De dl. a dj. de 16 a 20h

DEIXALLERIA
93 555 86 99
De dt. a ds. de 10,30 a 13,30h i de 16 a 19,30h
Dg. de 10 a 13,30h · Dl. tancat

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
93 555 23 39 · 93 555 28 54
Cada dilluns i dijous

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55
Dv. i ds. de 10 a 13 h · De dl. a dv. de 15,30 a 20,30h

MASIA MUSEU CAN MAGAROLA
93 540 02 16

POLIESPORTIU ABELARDO VERA
93 540 19 93 · 93 540 36 68

CENTRE DE SALUT D’ALELLA
93 555 03 54

ÀGORA PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
93 540 72 45 · 
Dl. de 10 a 14h · De dt. a dv. de 17 a 21h

CASAL DE JOVES CAN GAZA
93 540 85 17 · Dc. a ds. de 17 a 21h

COMAFOSCA NODE D’ART I PENSAMENT
93 540 87 23
Dj. i dv. de 17 a 21h · Ds. de 10 a 14 i 17 a 22h
Dg. de 10 a 14h · Festius tancat

ESCOLA FABRA · ESCOLA FABRA DEL BOSQUET
93 555 39 12 · 93 555 78 03

I.E.S. ALELLA
93 540 31 10 

SERVEIS MUNICIPALS HORARIS D’ATENCIÓ DELS REGIDORS/ES

 PER CONVENIR HORA, TRUQUEU ALS SEGÜENTS NÚMEROS: 93 555 23 39 · 39 555 28 54

L’horari d’atenció al públic de les oficines municipals el mes d’agost és de dilluns a divendres de 8:15 a 15h

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: SETEMBRE

01 dissabte BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83

02 diumenge BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83

08 dissabte GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08

09 diumenge GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08

11 dimarts GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08

15 dissabte MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42

16 diumenge MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42

22 dissabte BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83

23 diumenge BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83

29 dissabte GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08

30 diumenge GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08

Si voleu informació sobre 
els torns de guàrdia de 

les farmàcies del Masnou, 
truqueu als telèfons:

·····························
93 555 33 08

·····························
93 555 04 03

· contestador automàtic ·

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2007

Mercat municipal 3r. trimestre    16.07.2007   a   17.09.2007
Mercat municipal 4t. trimestre    15.10.2007   a   14.12.2007

IBI (2ª. fracció domiciliat)           02.11.2007

Impost Activitats Econòmiques    03.09.2007   a   05.11.2007

Impost Béns Immobles-rústica    03.09.2007   a   05.11.2007

ANDREU FRANCISCO I ROGER ERC+LG
93 555 05 50
Alcaldia, Comunicació, Serveis Urbans i Gestió Interna
Hores a convenir

LAURA ALOY I LÓPEZ ERC+LG
Regidora de Serveis Socials
Hores a convenir

JAUME PONSA PEÑA ERC+LG
Regidor d’Educació, Joventut, Participació i Administració
De dilluns a divendres, de 9 a 14h i dijous, de 16 a 20h

ISABEL NONELL I TORRAS ERC+LG
Regidora de Turisme i Promoció Econòmica 
Hores a convenir

ÀLEX ASENSIO FERRER RC+LG
Regidor de Medi Ambient, Urbanisme, Habitatge i Mobilitat
De dilluns a divendres, de 9 a 14h i dijous, de 16 a 20h

MARTA GIRALT RUÉ ERC+LG
Regidora de Cultura
Hores a convenir
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