
El poble tria
Esquerra guanya per tercera vegada les eleccions municipals.
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Els alcaldables valoren els resultats 
de les eleccions municipals 

El Festival d’Estiu comença el 2 de juliol 
amb la revolució musical del grup Manel

Del 13 al 19 de juny, tornen les Jornades 
per a la Gent Gran
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SUMARI UN POBLE VIU 

EDICIÓ I COORDINACIÓ:
Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament d’Alella
D.L. B-17963-84 · Imprès en paper reciclat

Exemplars i distribució gratuïts a tots els habitants.
Feu-nos arribar els vostres dubtes o suggeriments a comunicacio@alella.cat i consulteu www.alella.cat

L’11 de juny celebrem la constitució de l’Ajuntament, el novè 

des de la recuperació de la Democràcia, seguint els mandats 

expressats a les urnes el 22 de maig pels veïns i les veïnes 

d’Alella. Els 13 regidors i regidores que prometran o juraran 

els seus càrrecs governaran el poble en els propers quatre 

anys. És un privilegi, però també -i ara més que mai- és un 

repte i una gran responsabilitat. Són temps difícils per a tot-

hom. També per a l’Administració Local. Ja no hi haurà fons 

extraordinaris i, segur, que els ajuntaments veiem reduïdes 

les aportacions de les altres administracions supramunici-

pals. Per això hem de ser més curosos que mai i mirar amb 

lupa on destinem els recursos, què és prioritari i què pot es-

perar, sense deixar d’atendre i donar serveis els veïns i veïnes 

i mantenint la qualitat de vida del poble. 

No és només una responsabilitat dels que governen l’Ajunta-

ment. És una responsabilitat de tots i totes: càrrecs electes 

-al govern o a l’oposició- i personal municipal, però també de 

la ciutadania. Hem de donar el millor de nosaltres mateixos. 

No n’hi ha prou a netejar els carrers, cal també tenir cura 

que no s’embrutin. Hem d’exercir la nostra responsabilitat, 

i hem d’implicar-nos i esforçar-nos perquè el nostre poble 

vagi endavant i puguem estar orgullosos de viure i forma part 

d’aquesta col·lectivitat.

Aquest mes de juny tindrem moltes oportunitats de compartir 

plegats l’espai públic i gaudir del bon temps amb activitats 

lúdiques, festives, culturals o esportives. La Festa del Joc i de 

l’Esport, l’Aplec de l’Arròs, les Jornades per a la Gent Gran 

amb el dinar d’homenatge a la vellesa, la Festa de la sarda-

na, la revetlla de Sant Joan... Són el principi del que vindrà 

després amb el Festival d’Estiu, l’Estiu Jove, la Festa Major, 

la Festa de la Verema... Perquè som un poble viu i, malgrat 

totes les dificultats, ho hem de seguir sent!    
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Alella diu la seva 
·······················································································································································
La candidatura d’Esquerra + Sumem per Alella obté sis dels tretze regidors. 
·······················································································································································

ANDREU FRANCISCO Compromís renovat 

Primer de tot vull fer un reconeixement a les 4143 persones que vàreu exercir el 
vostre dret el passat 22 de maig. És molt important que com a ciutadans no ens 
desentenguem del que passa a la nostra comunitat, i, anar a votar, hauria de ser 
l’exercici mínim de corresponsabilitat amb el nostre poble perquè s’hi determina el 
seu esdevenidor per als següents quatre anys. 

Dit això vull donar especialment les gràcies a les 1588 persones que ens heu 
fet confiança. La revalida, a priori, no era senzilla: vuit anys al capdavant del nos-
tre ajuntament amb el que de desgast comporta, l’adéu dels nostres companys de 
viatge de La Garnatxa, la conjuntura econòmica general, els resultats de les elecci-
ons al Parlament de Catalunya que presumien una més que possible segona onada 
“convergent” que ha passat per molts pobles i ciutats del nostre país. 

És per això que el nostre agraïment i conseqüentment responsabilitat és en-
cara major. El reconeixement a la feina ben feta i la voluntat que la millora que el 
nostre poble ha experimentat els darrers anys continuï, ens ha fet obtenir un major 
nombre de vots que l’any 2007. Ens heu traslladat la responsabilitat de continuar 
liderant el futur del nostre poble. Els sis regidors i regidores electes d’Esquerra 
Republicana de Catalunya + Sumem per Alella ens comprometem davant de tots 
vosaltres a treballar amb il·lusió i entrega per Alella. Cal resoldre problemes del 
dia a dia i fer millores en el curt termini, però cal també i sobretot, continuar pla-
nificant el futur. Cal mirar-nos els peus un moment per tot seguit mirar l’horitzó per 
tal de fixar el model de poble - i quan dic poble ho dic amb plena consciència- que 
volem per al futur. Moltes gràcies, no us decebrem.

2007: 6 REGIDORS / 2011: 6 REGIDORS

Esquerra + Sumem per Alella - Acord 
Municipal, amb el 38,33% dels vots, 
ha estat la llista més votada a Alella a 
les eleccions municipals celebrades el 
22 de maig. La llista encapçalada per 
Andreu Francisco manté els sis regidors 
obtinguts en els passats comicis. 

La candidatura de CiU ha acon-
seguit el suport del 20,95% dels vo-
tants alellencs i conserva els tres re-
gidors assolits el 2007. Gd’A, amb el 
12,62% dels vots, augmenta la repre-
sentació i passa d’1 a 2 regidors. PP, 
amb l’11,44% dels vots, i PSC, amb 
el 6,30%, mantenen un representant 
cadascun, mentre que COR perd la re-
presentació i ICV tampoc aconsegueix 
entrar al Consistori, després de rebre el 
suport del 3,98% de les paperetes. 

La participació ha estat del 58,29%. 

En total estaven cridats a les urnes 
7.108 electors, 4.143 dels quals van 
exercir el seu dret a vot. Del total de 
votants, 147 van optar pel vot en blanc 

ELS RESULTATS

ERC-AM
CiU
Gd’A
PP
PSC
ICV
COR
Blancs
Nuls

1.588
868
523
474
261
165

66
147

51

6
3
2
1
1
0
0

1.502
764
275
417
358
157
395
160
18

6
3
1
1
1
0
1

Vots Regidors

2011 2007 2011 2007

2%

21%

11%
13%

4%

6%

38%

1%
4%

i es van registrar 51 vots nuls. L’11 de 
juny a les 12h tindrà lloc a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament l’acte públic de 
constitució del nou consistori.
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CRISTINA XATART El nostre compromís amb Alella

MERCÈ MARZO 2100 - 1460 - 523 - 160 

Amb pràcticament els mateixos resultats que el 2007, aquestes eleccions, a dife-
rència de les dues anteriors, suposen el triomf personal del senyor Francisco, que 
aparentment no ha patit desgast. Des de l’alcaldia ha gestionat la seva imatge amb 
gran eficàcia: ha pres distàncies respecte d’ERC, ha propiciat el trencament amb 
la Garnatxa , presentant-se amb una nova llista  i ténin descomptat el servilisme 
del PSOE(psc). Havia dit que només vuit anys, i en seran dotze. Ha jugat la carta 
personal a fons, i ha guanyat. 

I aquest mèrit, que ho és, és també un gran motiu preocupació. En primer lloc 
perquè el context general no és el més favorable per projectes personals. Alella ha 
decidit que torni a governar qui ha estat alcalde els darrers vuit anys, confiant-li 
ara la gestió de la crisi que caurà de ple sobre les finances municipals, i ho ha 
fet en un context de canvi polític a les institucions del nostre país. En segon lloc, 
per la incapacitat provada del senyor Francisco de superar la retòrica buida de les 
“mans esteses” i els “ponts de diàleg”. El fet és que mai no ha volgut entendre’s 
amb ningú que no li digués que sí a tot. L’aval personal que sens dubte li suposa el 
resultat electoral li serà, amb els antecedents que coneixem, de difícil gestió.

CIU Alella tenim el compromís de minimitzar tots aquests riscos, i fer el que 
estigui al nostre abast perquè Alella no en surti perjudicada. Ho farem des de 
l’oposició, amb seriositat i rigor. I amb tota la flexibilitat que calgui. Ajudarem, si es 
deixen ajudar. No es poden perdre quatre anys més. Però el que de cap manera no 
farem és contribuir, per activa o per passiva, a la carrera professional de ningú.

Gràcies a les 160 persones que van signar per a que ens poguéssim tornar a 
presentar a les municipals. Gràcies als 523 votants amb els que hem doblat en 
vots i escons, convertir-nos en la tercera força a l’Ajuntament per davant dels 
tant potents PP i PSC,  i guanyar  en Josep Bardés, segon de la llista de la 
nostra agrupació electoral, com a regidor de gd’A. Gràcies per les paraules de 
reconeixement i d’ànim que estem rebent: les mantindrem vives aquests 1460 
dies que tenim pel davant. Coratge, compromís, responsabilitat i ma estesa 
cap a la resta dels grups municipals i cap a tota la ciutadania d’Alella, sense 
exclusions. Lluitarem contra els laterals de l’autopista; treballarem per a guanyar 
en transparència i participació; per a que el poble tingui mecanismes per a decidir 
en els temes decisius del poble a través de consultes populars; controlarem que no 
tornin a produir-se desviacions com la de la construcció de la piscina (per sobre 
del 142%)..... ens esforçarem en el control i impuls del govern. Com la “revolució 
catalana”, volem limitació de mandats; llistes obertes; noves lleis (de finançament 
dels partits, llei electoral, llei d’hisendes locals ...) i noves regles del joc en l’àmbit 
econòmic i social.... Per això, fa més de 2.100 dies, Gent d’Alella es va organitzar 
per a treballar des de l’Ajuntament, amb independència dels partits polítics. 

Aspiràvem a tenir una majoria decisiva per a governar i provocar un nou canvi 
de model, més eficient i obert a tothom, imprescindible després de vuit anys. Les 
urnes, però, han fet la seva tria. Avui podem dir que ignorem quins pactes vol fer 
el partit més votat, però que nosaltres hem assolit el nostre objectiu. Ara cal que 
tots i totes tinguem la oportunitat de ser escoltats i que ens deixin treballar en 
equip per Alella.

2007: 1 REGIDOR / 2011: 2 REGIDORS

2007: 3 REGIDORS / 2011: 3 REGIDORS
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JAVIER BERZOSA Alella aposta per la continuïtat 

GLÒRIA MANS Arriba un nou mandat 

Sorprenentment, els electors d’Alella han manifestat majoritàriament la seva voluntat 
que Andreu Francisco continuï governant Alella. De fet, els resultats pràcticament 
s’han repetit respecte dels comicis del 2007. Tots els partits han pujat en nombre 
de vots excepte el PSC que ha baixat i durant les primeres hores de la nit electoral 
no aconseguia el seu únic regidor que finalment “va robar” al PP per 24 vots. El 
desaparegut regidor de COR s’ha traslladat a l’altre grup independent. Però la veritat 
és que només PP, CiU i Gent d’Alella han pujat percentualment en suport ciutadà i 
ERC i PSC ho han baixat respecte dels comicis del 2007. Alguna cosa que també 
cal interpretar com a cert cansament per part dels ciutadans. És la segona vegada 
que la sorpresa electoral permet mantenir l’alcaldia al republicà i queda clar que 
a aquest no li voten per la seva marca de partit sinó per la política personalíssima 
amb la qual es relaciona amb els ciutadans d’Alella. La frase dels veïns es 
repeteix...”Andreu, t’he votat a tu, no al teu partit”. En campanya vaig escoltar 
l’eslògan “Alella no és Marbella” referit a la presumpta especulació immobiliària. 
Però resulta que sí, “Alella sí és Marbella” pel que fa al funcionament del seu alcalde 
en la relació amb els seus veïns. Alguna cosa que es converteix en meritori quan, 
com és el cas de Francisco, porta a les seves esquenes unes sigles defenestrades 
del panorama polític català. En qualsevol cas, és just reconèixer la victòria d’Andreu 
Francisco i facilitar el que pugui formar govern. I és lògic presumir que ho farà 
amb el suport, insistentment postulat per l’alcaldable socialista en campanya, del 
PSC. No obstant això, el panorama en clau interna és diferent. Francisco ja no té 
a La Garnatxa per donar-li sentit comuna a la seva acció de govern o a un regidor 
socialista amb experiència i criteri com el va ser Serés. En aquesta ocasió tots els 
seus acompanyants formen part de la seva “claca”, aquesta que em va esbroncar i 
va insultar en el Debat del Casal d’Alella per dir les coses clares.

El passat 22 de maig, tots vàrem poder exercir el nostre dret de vot per escollir 
els representants del nostre consistori. La participació no ha variat massa de les 
eleccions municipals celebrades el 2007 i això ens constata el fet que els nostres 
ciutadans continúen sense estar prou contents dels polítics que els representen. 
Des que va esclatar la crisi financera i les conseqüències que se n’han desprès, ha 
estat difícil pujar el ànims a la gent i accions com les acampades a les diferents 
places de Catalunya i de l’estat espanyol, ens han de fer reaccionar, cal fer un debat 
introspectiu sobre tot això. Per altra banda, els resultats obtinguts a Alella no ens 
han agafat desprevinguts, a mida que s’acostava el gran dia, es veia més clar qui 
acabaria traient més vots i qui no, i per nosaltres ha estat un èxit poder mantenir 
el regidor que ja teniem, vista la gran davallada que ha patit el partit socialista 
arreu. Però cal dir que aquest darrer mandat, que ja comencem a deixar enrera, 
ens ha deixat un ajuntament econòmicament viable per poder fer front a noves 
inversions, a nous projectes, a nous serveis, sense oblidar de mantenir allò que 
ja tenim i per descomptat posant per davant de tot les prioritats de les persones. 
Tal com deia a l’inici d’aquest escrit i pel desencant general envers la política, ara 
hem de tenir molta cura de com formem aquest nou govern, no volem decepcionar 
més als nostres ciutadans; seria bo una altra actitut a l’hora de fer política, potser 
hauriem de ser més transparents, saber comunicar tot allò que es decideixi des 
de l’ajuntament i explicar el perquè s’ha fet; això per nosaltres és fonamental. I 
seguint aquesta línia, la participació ciutadana ha de ser activa i no passiva i des de 
l’ajuntament ho hem de poder fer possible incentivant-la tant com puguem. A hores 
d’ara, mentre escric aquestes ratlles, encara no sabem quin nou dibuix tindrà el 
nostre consistori; però el que si tenim clar és que treballarem de valent i amb ganes 
de construir, amb consens, per donar el millor a tots els que vivim a Alella. 

2007: 1 REGIDOR / 2011: 1 REGIDOR

2007: 1 REGIDOR  / 2011: 1 REGIDOR
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MERCÈ ROIGÉ Estarem presents

SERGI FREIXES Gràcies a tots, de tot cor!

2007: 0 REGIDORS / 2011: 0 REGIDORS

ICV-EUiA no hem sortit elegits a la contesa electoral municipal d’Alella del 2011. 
Hem millorat el nombre de vots, però de forma molt minsa e insuficient.

Vagi en primer lloc l’agraïment a les 166 persones que ens heu fet confiança. I 
també a tots els que heu votat en aquestes eleccions. Amb tots els seus defectes el 
votar els nostres governants és la menys dolenta de les formes d’organització social.

Estimem Alella i seguirem treballant amb renovada força, encara que no pugui 
ser des del govern municipal. És el que ha decidit el poble. Impulsarem activitats, 
com ara tertúlies amb experts, a la nostra agrupació local. Obertes a qui vulgui 
participar-hi.

Lluitarem contra el projecte de construir la Ronda del Maresme (autovia paral·lela 
al actual autopista, que entenem com un projecte que costa molts diners i no resol 
rés, ans al contrari). Insistirem en rescatar l’actual autopista i fer-la lliure de peatge, i 
afegir-hi, ja com a autovia, alguna sortida addicional, com per exemple a Teià.

Lluitarem perquè no es malmeti la Sanitat Pública catalana, considerada la 
millor d’Espanya. Hi ha retallades com reducció de llits i de substitucions als Cen-
tres d’Assistència Primària (CAP) com la prevista a Alella aquest estiu, que aquest 
poble no hauria d’acceptar.

Ajudarem en el que puguem, i ens deixi l’equip de govern, en la planificació i 
millora dels serveis socials.

Pressionarem per l’arranjament de la Riera cap a mar i cap a muntanya.
Donarem el nostre suport a les iniciatives que permetin disposar d’un nou Casal 

durant aquesta legislatura.
I d’aquí 4 anys esperem tornar-nos a presentar a les municipals i obtenir ales-

hores més confiança dels ciutadans d’ Alella. I aconseguir que la sensibilitat d’ ICV 
estigui present a l’Ajuntament. 

Gràcies a l’Albino i a la Mariví per la seva humilitat i per ensenyar-me a ser més 
bona persona. Gràcies a l’Andreu per mostrar-me el talent de la política local. 
Gràcies als meus amics polítics de l’oposició: en Javier, la Cristina, la Mercè, el 
Cisco i la Carmen. També als companys de govern: la Marta, l’Alex, en Jaume, la 
Isabel, la Laura i en Josep Maria.

No em puc oblidar de la nostra interventora –la Cristina– i la seva paciència. 
També gràcies al dandy del nostre secretari i a la Mercè Rota –sempre a punt per 
a qualsevol cosa–. Gràcies també al Bardés i la Glòria Mans –grans moments en 
el Consell de l’Habitatge i molt bona feina–. I, en definitiva, a tots els professionals 
–en especial a l’Elisabeth i en Joan Mas– de la casa gran que no deixen de ser una 
gran família ja que la seva finalitat és, al cap i a la fi, que tots visquem una mica 
millor al nostre poble –que no és poc–.

Gràcies a tots per brindar-me l’oportunitat d’aprendre el sentit de les paraules 
“treballar per al poble”. Desitjo que aquest nou mandat sigui igual –no, millor– que 
l’anterior i, sobretot, recordeu que, un cop sortiu per la porta del consistori, cal que 
deixeu les rivalitats a la sala de plens, no feu cas dels falsos rumors i torneu a ser 
alellencs propers i benavinguts.

Per cert, el COR encara batega!

2007: 1 REGIDOR / 2011: 0 REGIDORS
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Nits de música als jardins 
···································································································
El fenomen Manel desembarca al Festival d’Estiu. 
···································································································

Venda d’entrades

Les entrades del Festival d’Estiu es posaran a la 
venda el 17 de juny a través del web del festival 
www.festivalalella.org. Per facilitar als veïns i 
les veïnes d’Alella l’assistència als concerts, 
les entrades es podran adquirir a Can Lleonart a 
partir del 14 de juny, de 8.30 a 14h. No es ven-
dran més de sis entrades a la mateixa persona. 

El Festival d’Estiu Alella 2011 s’estrena 
amb el fenomen musical de la tempora-
da. Manel, la banda que ha revolucio-
nat el panorama de la música en català, 
arriba a Alella amb les entrades exhau-
rides de la major part dels concerts 
programats a Catalunya i l’aval d’haver 
estat número 1 a les llistes de l’Estat i 
d’haver aconseguit dos discos d’or amb 
els dos treballs publicats fins ara. 

Manel actuarà el 2 de juliol al Pas-
seig dels Jardins de Cal Marquès en 
un concert que, a priori, s’albira com 
una de les millors nits de la història del 
festival. El grup barceloní farà parada 
a Alella dins la gira de presentació del 
seu segon àlbum, 10 milles per veure 
una bona armadura.

Torna la coral  
Després de Manel arriba el torn de la 
Polifònica Joia d’Alella. La coral ale-
llenca torna al festival per fer-nos viure 
una nit de cine, amb un espectacle au-
diovisual que ens farà recordar algunes 
de les bandes sonores més destacades 
de la història del cinema. Serà el dis-
sabte 9 de juliol al parc de Can Sors. 

Com a les dues darreres edicions, 
l’òpera té un espai dins del festival. 
Primer va ser la projecció de Rigoletto, 
després La Traviata, i enguany tindrem 
l’oportunitat de gaudir de les desventu-
res amoroses de Nemorino, amb L’eli-
sir d’amore de Gaetano Donizetti. Pro-
duïda pel Gran Teatre del Liceu, sota la 
direcció musical de Daniele Callegari i 
la direcció d’escena de Mario Gas, es 

projectarà al Jardí de les Estàtues de 
Cal Marquès el dissabte 16 de juliol. 

Més ‘Músics en Residència’
El festival referma la seva aposta per 
apropar a la ciutadania el procés d’in-
terpretació musical amb la proposta de 
Músics en Residència. Les estades mu-
sicals guanyen pes, amb més músics, 
més instruments i més dies d’audicions 
obertes al públic. Tindrem el privilegi 
d’escoltar dotze intèrprets reconeguts 
procedents de diferents països i tres 

músics “júnior” (estudiants destacats) 
que s’incorporen al projecte. A més 
d’una bona representació d’instruments 
de corda, gaudirem de la presència d’un 
quintet de vent que tindrà una rellevàn-
cia especial. Els músics assajaran junts, 
en audicions obertes al públic que es 
faran del 15 al 23 de juliol a Can Lle-
onart i a l’Escola Ressò. El resultat final 
d’aquest intens treball artístic es mos-
trarà al públic en dos concerts progra-
mats per als dies 21 i 23 de juliol als 
jardins de les Quatre Torres.
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La Riera Principal canvia d’imatge 
·······················································································································································
L’arranjament de l’espai públic de Can Vera ha millorat la seguretat i l’accessibilitat per a conductors i 
vianants en un dels trams més transitats del municipi. 
·······················································································································································

L’Ajuntament ha finalitzat les obres 
d’arranjament del tram superior de 
la Riera Principal, a l’entorn de l’es-
pai públic de Can Vera. L’actuació ha 
afectat un tram de 350 metres lineals i 
prop de 4.000 m2 de superfície, com-
près entre el giratori de Can Lleonart 
i el carrer de Charles Rivel. Les obres 
han permès de millorar la seguretat i 
l’accessibilitat dels vianants, a més 
d’afavorir la convivència entre la circu-
lació rodada i a peu en un dels punts 
més transitats del municipi.

S’han eixamplat les voreres i s’ha 
reduït la calçada, per tal de donar uni-
formitat al vial, potenciar el trànsit a 
peu i el passeig ciutadà i, al mateix 
temps, aconseguir una reordenació del 
trànsit amb dos carrils de circulació 
ben definits, un per a cada sentit. A 
més, com a mesura preventiva i de pa-
cificació del trànsit s’han habilitat pas-
sos de vianants aixecats a la calçada.

Les voreres que toquen a la part 
edificada s’han ampliat amb amplades 
que oscil·len entre els 2,5 i els 3,3 me-
tres. Al llarg del vial s’han plantat una 
quarantena d’arbres i s’ha renovat l’en-
llumenat amb la instal·lació de 16 nous 
fanals. A més, s’han substituït els con-
tenidors que hi havia al carrer per d’al-
tres de soterrats, els primers d’aques-
tes característiques que s’instal·len al 
municipi. L’àrea de recollida disposa de 
sis contenidors, un per a cada fracció 
de recollida selectiva –orgànica, vidre, 
envasos i paper i cartró- i dos per a la 
fracció resta (rebuig).

L’actuació també ha comportat mi-
llores a l’altra banda del carrer, amb 
l’arranjament del mur de la Riera, la 
construcció d’una rotonda de distribu-
ció del trànsit i rampes d’accés per a 
vianants a l’aparcament de sorra de la 
Riera.

Les obres han suposat una inversió 
de 233.000€ finançats amb una apor-
tació del centre comercial ubicat a la 
zona i una subvenció del PUOSC.
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···································································································
L’Ajuntament instal·la un sistema pioner d’estacionament de bicicletes que 
evita el risc de robatori. 

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

Aparcaments segurs per a les bicis 

Can Magarola estrena fanals 

L’Ajuntament ha realitzat aquest mes 
de maig les obres de millora de l’enllu-
menat públic del barri de Can Magaro-
la. L’actuació ha suposat una inversió 
de més de 130.000€ que han estat fi-
nançats amb recursos municipals i una 
subvenció PUOSC de la Generalitat. 

La intervenció ha permès de reno-
var més d’un centenar de punts de llum  
de l’avinguda de Sant Mateu, el Camí 
de la Serra i els carrers dels Roures i de 
la Mulassa. A més de millorar la xarxa 
elèctrica, s’han canviat els bàculs per 
noves columnes i s’han substituït les 
lluminàries existents i se n’han posat 
de noves. 

Alella serà un dels primer municipis de 
Catalunya i el primer del Maresme que 
posarà a prova un estacionament segur 
de bicicletes. El nou sistema d’apar-
cament pretén incentivar l’ús d’aquest 
transport sostenible en els desplaça-

ments pel municipi, oferint als usuaris 
la possibilitat d’estacionar les seves bi-
cis de la forma més pràctica i segura 
possible. 

El ‘bike-park’ -com s’ha anomenat 
el servei- està instal·lat a l’aparcament 
de Can Lleonart, un lloc estratègic  per-
què facilita la connexió amb les línies 
de transport públic urbà i interurbà. 
L’aparcament consta de 10 estacio-
naments individuals. Per posar-lo en 
marxa s’han hagut de modificar les 

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

El preu inicial serà de 10 cèntims l’hora, 
amb un màxim de 48 hores seguides 
d’estacionament 
····················································

Subvencions a les entitats 
Del 6 a al 30 de juny està obert el 
termini per presentar les sol·licituds 
a la convocatòria de subvencions 
per a la realització d’activitats de 
les entitats d’Alella, segons les ba-
ses aprovades pel Ple municipal. 
A la darrera edició d’El Full es va 
informar que el termini de pre-
sentació de sol·licituds era del 21 
de març al 20 de maig, tal i com 
constava a les bases aprovades per 
la Junta de Govern el 17 de març. 
L’acord va quedar sense efecte al 
no ser ratificat pel Ple municipal 
del 28 d’abril. Les bases van ser 
rectificades, amb l’ajornament del 
termini de presentació de les sol-
licituds, i es van sotmetre de nou 
a votació a la sessió plenària del 5 
maig, on finalment van ser aprova-
des per unanimitat. 

ordenances fiscals, per tal d’incloure 
el preu públic que s’aplicarà a la taxa 
d’estacionament. Inicialment, s’ha es-
tablert un preu públic de 10 cèntims 
per hora, amb un màxim de 48 hores 
d’estacionament continuat. Aquesta ta-
rifa pot reajustar-se en el futur, segons 
la valoració i l’ús del servei. 

El cost de ‘bike-park’ supera els 
18.000€ a pagar en quatre anys, que 
l’Ajuntament espera finançar amb els 
ingressos procedents de l’espai desti-
nat a publicitat que hi ha a l’estructura. 
L’Ajuntament ha tancat un acord amb 
Caixa Laietana pel qual l’entitat finan-
cerà aportarà enguany 2.500€. 

···································································································
La millora de l’enllumenat ha suposat una inversió de més de 130.000 euros. 

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

·····························································································
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Alella entra a la xarxa del turisme

El CAT torna a obrir portes 

···································································································
L’Ajuntament posa en marxa el portal de l’Oficina de Turisme que fa difusió 
del patrimoni del municipi i els punts d’interès per als visitants. 

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

així com dels allotjaments del poble i 
dels municipis propers. 

Al portal de turisme es pot accedir 
des de l’adreça http://turisme.alella.cat  

El Centre d’Acollida Turística de Teià, 
Alella i El Masnou va reobrir les seves 
portes al públic per Setmana Santa un 
cop formalitzada la nova concessió de 
la gestió del servei. El CAT obre els dis-
sabtes de 10 a 18h i diumenges de 10 
a 14h. Es tracta de la reobertura de les 
instal·lacions del CAT i del Parc Arqueo-
lògic Cella Vinaria al públic en general, 
ja que l’equipament turístic està obert 
per a les visites de grups organitzats 
des de començament d’abril. A més de 
les visites concertades de grups esco-
lars, el centre també rep setmanalment 
els visitants que participen a “La Ruta 
de la Riera” que ha posat en marxa el 
Consell Comarcal del Maresme i que 
finalitza amb una visita al CAT i un tast 
de vins de la DO Alella.

El centre reobre les portes amb tots 
els serveis en funcionament, com són 
els serveis de informació turística, la 

Alella ha donat una nova passa en la 
seva aposta pel desenvolupament tu-
rístic amb la posada en marxa d’un 
web específic amb informació d’interès 
per als visitants. A més de di-
fondre el patrimoni cultural, 
arquitectònic, natural i enolò-
gic del municipi, el nou portal 
de l’Oficina de Turisme ofereix 
informació sobre els cellers 
de la DO Alella, les activitats 
vinculades amb l’enoturisme 
que s’ofereixen al municipi -
rutes, sortides o tast de vins- i 
l’agenda del CAT i del Parc de 
la Serralada Litoral. 

Des d’aquest aparador vir-
tual, els visitants podran ob-
tenir també informació pràc-
tica sobre l’oferta comercial 
i gastronòmica del municipi, 

botiga, el servei de cafeteria, així com 
les visites guiades a l’espai d’exposició 
permanent del CAT i al Parc Arqueo-
lògic. A aquest serveis s’afegiran pro-
perament un programa d’activitats i 
noves rutes. 

i també des de l’apartat de turisme del 
web municipal www.alella.cat. 

Horari d’estiu de l’Oficina de Turisme
L’Oficina de Turisme comen-
ça aquest mes de juny l’ho-
rari d’estiu. Del 21 de juny al 
20 de setembre l’equipament 
romandrà obert al públic tots 
els dies de la setmana de 
10 a 14.30h i de 15.30 a 
17.30h, excepte els dime-
cres que està tancat. 

L’oficina té previst estre-
nar abans de l’estiu la pro-
gramació de visites guiades, 
amb un conjunt de rutes i 
itineraris recomanats, una 
nova línia de marxandatge i 
un servei d’enoteca amb vins 
de la DO Alella. 

Nova guia d’activitats 
Els ajuntaments d’Alella, El Masnou 
i Teià han editat la segona guia de 
l’activitat econòmica i comercial. 
L’Actiu 2011-2012, inclou les da-
des de contacte dels establiments, 
empreses i professionals dels tres 
municipis i es distribuirà a totes les 
llars i als equipaments municipals. 

Preinscripcions a l’Espai Actiu 
Del 14 al 30 de juny està obert el 
termini de preinscripcions de l’Es-
pai Actiu, Escola d’Adults d’Alella. 
Les matriculacions es faran del 5 al 
16 de setembre a Can Lleonart, de 
dilluns a dijous de 18 a 20h. Més 
informació: www.alella.cat

Convocats els premis literaris
Fins al 25 de juliol es poden presentar 
els treballs aspirants als Premis Lite-
raris Alella 2011: el Maria Oleart, de 
poesia, el Guida Alzina, de contes, i 
el Isidre Pòlit, d’astronomia. Consul-
teu les bases a www.alella.cat.

············································································································
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···································································································
El document estableix les línies d’actuació que cal seguir per donar el màxim 
suport i atenció a les dones que són víctimes d’aquesta xacra social.

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

Nou protocol de violència de gènere

Mesures contra el mosquit tigre  

Atac al mosquit tigre en els espais pú-
blics. L’Ajuntament té previst aplicar, 
amb la col·laboració del Consell Co-
marcal del Maresme, un tractament 
dins dels embornals sifònics dels car-

···································································································
L’Ajuntament aplica un tractament per matar les larves dels embornals sifònics, 
un dels possibles punts de proliferació d’aquest insecte a la via pública.  

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

rers per atacar les colònies de mosquits 
que es concentren als conductes i es-
tructures de recollida d’aigua, que són 
un dels possibles punts de cria d’aquest 
insecte a la via pública. El tractament 
s’aplica a una vuitantena d’embornals 
sifònics del municipi. 

Amb aquesta prova pilot es pretén 
actuar contra el mosquit aplicant larvi-
cides biològics en la seva fase larvària, 
que es produeix durant els mesos de 
maig i juny i és un dels estadis evo-
lutius on es pot atacar aquest insecte 
amb majors garanties d’èxit. El trac-
tament es completa amb dues o tres 
aplicacions més perquè sigui efectiu 
fins a l’arribada de la tardor. 

El Consell Comarcal del Maresme 
es farà càrrec del cost de l’aplicació del 
tractament, a partir d’un conveni sig-
nat amb l’Ajuntament.

Comunicació, coordinació i treball en 
equip per prevenir, detectar i actuar 
contra el maltractament és l’element 
fonamental del nou protocol de violèn-
cia de gènere d’Alella. El document, 
que va ser aprovat per unanimitat pel 
Ple el passat 5 de maig, estableix les 
línies d’actuació que cal dur a terme 
per donar una bona atenció i el màxim 
suport a les víctimes.

El protocol s’ha elaborat amb tots 
els agents implicats -Policia Local i 
Mossos d’Esquadra, personal sanitari 
i de serveis socials- i amb les associ-
acions de dones del municipi. Suposa 
el compromís dels diferents serveis per 
treballar en xarxa i per establir la coor-
dinació i la cooperació necessària per 

tal de prevenir, detectar i actuar davant 
les situacions de violència de gènere, i 
també per ajudar a la recuperació de 
les víctimes. 

Treball en equip
Es crea una xarxa entre Policia Lo-
cal, Mossos d’Esquadra, l’Àrea Bàsi-
ca de Salut i els Serveis Socials on la 
comunicació i el treball en equip són 
primordials. Les dues associacions de 
dones d’Alella -l’Associació de Dones 
Montserrat Roig i l’Associació Dones 
Solidàries- també tenen un paper des-
tacat en aquesta tasca en equip. Al 
llarg del procés han fet aportacions i 
suggeriments i s’han compromès a as-
sumir responsabilitats. 

Liquidació positiva del pressupost 
L’Ajuntament ha liquidat el pressu-
post de 2010 amb un resultat pres-
supostari ajustat de 322 mil euros 
i un romanent de tresoreria per a 
despeses generals de 1.178.000€. 

Adjudicats els habitatges socials 
per a gent gran de les Heures
L’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i el Consell Municipal 
de l’Habitatge van sortejar el 12 de 
maig els quatre habitatges socials 
de lloguer per a gent gran de les 
Heures. La promoció consta de vuit 
habitatges, tres dels quals encara 
estan ocupats per adjudicataris 
d’una convocatòria anterior adreça-
da a joves i un altre ha estat reser-
vat per atendre emergències socials 
del poble. A la convocatòria s’han 
presentat vuit sol·licituds, de les 
quals s’han exclòs tres per manca 
de documentació o per no complir 
els requisits.  

Atorgades les dues beques 
per estades solidàries 
Maria Teresa Ortiz i Joan Saurí 
són les dues persones becades per 
l’Ajuntament per participar en una 
de les estades solidàries que l’ONG 
Cooperacció organitza a Nicaragua. 
A través d’aquestes beques, crea-
des el 2009, l’Ajuntament vol do-
nar l’opció que la població pugui 
participar d’aquesta experiència a 
canvi de compartir-la posteriorment 
amb la resta de la comunitat.

L’Escola de Dansa obre inscripcions
Del 14 de juny al 8 de juliol està 
obert el termini per fer les inscripci-
ons a l’Escola de Dansa per al curs 
2011-2012. Cal presentar el full 
d’inscripció que trobareu a la pà-
gina web de l’Ajuntament a la re-
gidoria d’Educació (Can Lleonart). 
L’alumnat ja inscrit ha de confirmar 
la seva continuïtat abans de l’1 de 
juliol. L’Escola de Dansa acomiada 
les classes amb un festival de fi de 
curs que tindrà lloc el 19 de juny 
a les 18h al teatre Josep Maria de 
Sagarra de Santa Coloma de Gra-
menet. Les entrades es poden ad-
quirir a Can Lleonart fins al 15 de 
juny. Més informació: www.alella.
cat.

Guerra al mosquit 

Cal evitar l’acumulació d’aigua en zones de 
drenatge o canals de desguàs.

Vigilar les basses petites: buidar-les setmanal-
ment i cobriu-les amb una tela mosquitera.

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

Manteniu cobertes les piscines mentre no les 
utilitzeu. 

Tapeu els forats dels troncs i les depressions 
dels terrenys que acumulin aigua.

····················································································································································································································································
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···································································································
Del 13 al 19 de juny s’han programat tallers i activitats lúdiques i culturals 
que culminaran amb el 70è Dinar d’homenatge a la vellesa. 

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

Tornen les Jornades per a la Gent Gran 

El 12 de juny, l’Aplec de l’ArròsSant Joan a la Riera Principal 
La Riera Principal serà un any més 
el lloc de celebració de la revetlla 
de Sant Joan. La flama del Canigó 
arribarà des del cim de la Catalunya 
Nord per quart any consecutiu. 
L’encesa de la foguera donarà el 
tret de sortida d’una festa amb tots 
els ingredients de Sant Joan: boti-
farrada popular, coca, cava i músi-
ca de revetlla. Per fer la festa amb 
seguretat recordeu-vos de no deixar 
roba estesa, ni tendals i tanqueu les 
portes i finestres; no guardeu els 
petards a la butxaca, no els fiqueu 
en totxanes o altres recipients i se-
guiu sempre les instruccions d’ús; 
no llanceu petards ni coets a menys 
de 500 metres de les zones bosco-
ses, ni en diagonal ni en contra del 
vent; no feu fogueres sense tenir 
l’autorització i no feu servir líquids 
inflamables, ni cremeu pneumàtics, 
plàstics, roba o esprais.

···································································································
Concurs d’arrossos i activitats infantils a la gran festa del Bosquet. 

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

1r recull ‘Relats des d’Alella’

 L’Ajuntament ha editat el primer recull de ‘Relats 
des d’Alella’, amb les vivències i històries narra-
des per catorze veïns i veïnes que van participar 
en la convocatòria de 2010 oberta a majors de 60 
anys. Enguany els relats s’han de presentar abans 
del 10 de juny a la Biblioteca. Els treballs han de 
tenir una extensió màxima de dues pàgines. 

Serà una setmana d’intensa activitat per 
als sèniors. Del 13 al 19 de juny Alella 
celebra les 4es Jornades per a la Gent 
Gran, una festa de reconeixement a 
aquest col·lectiu. El programa està far-
cit d’activitats lúdiques i culturals que 
es faran a diferents espais: Can Gaza, 
la Biblioteca, Els Pinyons, la residència  
Aymar i Puig i el Poliesportiu. 

S’han programat tallers d’informàti-
ca i d’ornaments florals; activitats per 
millorar la salut i l’esperit, com ara 
exercicis guiats al parc lúdic i de salut i 
una sessió de ioga; i un torneig de ‘me-
mory sensorial’, per exercitar la memò-
ria amb el tacte i l’olfacte.

Una altra proposta per posar-se en 
forma i compartir una estona amb la 
canalla és la sessió de gimnàstica que 
es farà a Els Pinyons. Grans i petits 
també es reuniran a la Biblioteca, on 
les iaies de la residència Els Rosers 
explicaran la seva divertida versió del 

conte de ‘La Rateta’. La festa acabarà 
amb un bingo musical i el tradicional 
Dinar d’homenatge a la vellesa.

Totes les activitats són gratuïtes, 
però cal apuntar-s’hi prèviament al Ca-
sal de la Gent Gran (93 540 05 21 o 
agentgranalella@gmail.com). 

Apunts sobre el dinar 
El 19 de juny arriba l’esperat Dinar 
d’homenatge a la vellesa. És el 70è i, 
com sempre, estarà servit i cuinat per 
voluntaris i voluntàries. El dinar és gra-
tuït per a les persones més grans de 65 
anys empadronades a Alella. Els tiquets 
es poden recollir del 6 al 10 de juny de 
10.30 a 13h al Casal de la Gent Gran. 
Els acompanyants hauran de pagar 
15€ i cal fer el pagament a l’oficina de 
Caixa Laietana del 6 i el 15 de juny.

Durant el dinar, i com a novetat, es 
farà un reconeixement als matrimonis 
que hagin fet 50 anys de casats.

El Bosquet tornarà a omplir-se de gent 
i de bons arrossos el proper diumenge 
12 de juny en el 37è Aplec de l’Arròs 
que organitza cada any el Casal d’Alella, 
amb el suport de l’Ajuntament. Una 
cita assenyalada dins del calendari fes-
tiu local que convida els alellencs i les 
allenques a compartir un dia d’esbarjo 
i germanor, gaudint de la natura, l’aire 
lliure i assaborint una bona paella.  

Les persones afeccionades a la 
cuina podran demostrar les seves dots 
culinàries participant en el concurs 
d’arrossos i cassoles d’arròs. Les ins-
cripcions s’obren a les 10h, en el ma-
teix espai, i la participació està limitada 
a 30 concursants. L’organització facili-

ta la llenya, el lloc per fer foc i l’aigua. 
La resta d’estris i ingredients els han de 
portar els participants. A partir de les 
13.30h, el jurat valorarà els arrossos 
presentats al concurs i els premis es 
lliuraran a les 16h com a cloenda de 

la jornada. Per amanir la diada, mentre 
es preparen les cassoles, s’instal·laran 
tres inflables per a infants de totes les 
edats. 

A l’edició anterior van participar-hi 
més de 800 persones. 

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

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

Les inscripcions al concurs de paelles 
s’obren a les 10h en el mateix espai.
···················································
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El cartell que il·lustrarà la Festa Major 
de Sant Feliu es torna a escollir per 
segon any consecutiu per votació 

El poble tria el cartell de Festa Major  

El poder mediàtic, a Can Manyé

“Prototip, model, còpia” és el títol de la 
propera proposta de Can Manyé. L’ex-
posició és obra de l’artista Raül Ron-
cero, llicenciat en Belles Arts, i fa refe-
rència a la influència que els prototips 
exerceixen sobre les persones. Amb 
aquest treball, Roncero reflexiona sobre 
el paper i la responsabilitat dels mit-
jans de comunicació en la creació dels 

estereotips -i prejudicis socials- que es 
converteixen en models i, a la vegada, 
contribueixen a preservar les seves in-
fluències sobre els consumidors. L’obra 
de Roncero tracta d’analitzar la prima-
cia de la imatge i la construcció de la 
identitat a partir d’una sèrie fotogràfica 
que retrata els estereotips socials deri-
vats d’una trentena de revistes. 

La mostra s’inaugura el divendres 3 
de juny a les 19.30h i es complementa 
amb diferents activitats.

La conferència 
‘De l’arquetip mitològic al prototip de 
la vulgaritat’, de la periodista i escrip-
tora Mercè Odina, programada per al 9 
de juny a les 20h.

Taller i visita guiada
L’autor oferirà un taller i una visita co-
mentada el 19 de juny a les 12h.  

···································································································
‘Prototip, model, còpia’, de Raül Roncero, s’exposa del 3 al 19 de juny. 

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

La Festa del Joc i de l’Esport 
torna el 4 i 5 de juny 
El Poliesportiu celebra el 4 i 5 de 
juny la Festa del Joc i de l’Esport 
amb l’objectiu de fomentar la pràc-
tica esportiva i donar a conèixer les 
instal·lacions. Dissabte a la tarda 
es farà una bicicletada i una xoco-
latada popular que començarà a 
les 17.30h al Poliesportiu i acaba-
rà amb una exhibició de biketrial a 
càrrec dels campions Cèsar Cañas 
i Dani Comas, a la plaça d’Antoni 
Pujadas. Diumenge, la festa conti-
nua amb tallers, inflables i activi-
tats esportives, d’11 a 14h i de 17 
a 20h al Poliesportiu. La festa és 
gratuïta i oberta a tothom.

Les propostes de l’Estiu Jove 
La regidoria de Joventut ha preparat 
un intens programa d’activitats per-
què els joves gaudeixen de l’estiu i 
facin activitats durant les vacances 
escolars. L’Estiu Jove inclou sorti-
des, excursions, tallers, jocs, esports 
i platja programats del 27 de juny a 
l’1 de juliol i del 4 de juliol al 8 de 
juliol. Està adreçat a joves a partir 
de 12 anys (www.alellajove.cat).

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

popular. Del 16 a 31 de maig s’han 
exposat a Can Lleonart els tres cartells 
seleccionats per un jurat entre la 

dotzena de treballs presentats a la 
convocatòria perquè la gent pogués 
expressar les seves preferències. 



OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 
De dl. a dv. de 8.15 a 14h, dj de 16 a 20h. 
Alcaldia 93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092 · 112 Urgències

ÀGORA PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
93 540 72 45 

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55

CAN MANYÉ. ESPAI D’ART I CREACIÓ
93 540 87 23

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

CASAL DE JOVES CAN GAZA
93 540 85 17

CENTRE CULTURAL CAN LLEONART
93 540 40 24 

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
93 555 55 09

OFICINA DE TURISME (Riera Fosca, 2)
93 555 46 50

POLIESPORTIU ABELARDO VERA
93 540 19 93

SERVEIS SOCIALS 
93 540 63 07

DEIXALLERIA
93 555 86 99 / Dg. de 10 a 13h · Dl. tancat
De dt. a ds. de 10 a 14h i de 16 a 19h

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
93 790 55 60 

GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ
93 540 61 71 / De dl. a dv. de 9 a 14h 

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

14 EL FULL

Properes estades de la deixalleria mòbil a Alella 
Del 21 al 26 de juny (dia 24 de juny, festiu)
Del 19 al 24 de juliol
A la Riera Principal, entre Can Vera i el carrer Charles Rivel.
Horari: de dimarts a dissabte de 10 a 14h i de 16 a 19h i diumenge de 10 a 13h. Dilluns tancada.

Telèfons d’interès 

PLE ORDINARI DEL 3 DE FEBRER DE 2011 (Podeu consultar l’acta del Ple a www.alella.cat)

Acords del ple

   Aprovació de la rectificació de l’inventari de béns i drets 
municipals.
El Ple va aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns i 
Drets de l’Ajuntament referida al 31 de desembre de 2009, 
que queda fixat en un import de 80.169.909,22€.
Aprovat per unanimitat 
   Aprovació definitiva del pressupost per a 2011
El Ple va aprovar definitivament el pressupost general 
de l’Ajuntament per a l’exercici 2011, que ascendeix a 
10.835.818€, així com la plantilla de personal i la rela-
ció de llocs de treball. A la sessió es van desestimar les 
al·legacions presentades per CiU, tot i que l’alcalde es va 
comprometre a incrementar les partides destinades a ajuts 
socials i a donar suport al voluntariat, atenent parcialment 

CALENDARI DEL CONTRIBUENT ABRIL-MAIG-JUNY 2011 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: JUNY i JULIOL

4 i 5  MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
11, 12 i 13 BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
18 i 19 GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
24, 25 i 26  MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

2 i 3  BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
9 i 10  GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
16 i 17 MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
23 i 24  BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
30 i 31 GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

Servei de guàrdia d’Alella: dissabte de 17 a 20.30 h i diumenge de 9.30 a 13.30 h 
Torns de guàrdia de les farmàcies del Masnou: 93 555 33 08 - 93 555 04 03 

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

algunes de les demandes del grup municipal. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+LG i PSC, el vot en 
contra de PP i Gd’A i l’abstenció de CiU i COR.    
  Aprovació inicial del POUM
El Ple va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, el document marc que fixa les claus del desen-
volupament del poble dels propers 20 anys. Amb l’aprova-
ció inicial es prorroga la suspensió cautelar de llicències als 
sectors susceptibles d’afectació pel nou planejament i es 
manté la suspensió de llicències per usos que no siguin el 
d’habitatge o serveis privats a les zones de ciutat jardí. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+LG, PSC, CiU, COR i 
PP i el vot en contra de Gd’A. 

Impost vehicles tracció mecànica              04.02.2011 a 05.04.2011
Taxa cementiri municipal                    04.02.2011 a 05.04.2011
Taxa per entrada vehicles - guals          04.02.2011 a 05.04.2011 
Taxa de residus urbans    04.03.2011 a 05.05.2011
IBI urbana (no domiciliat)      01.04.2011 a 02.06.2011
Impost Béns característiques especials  01.04.2011 a 02.06.2011
Mercat municipal (2n trimestre)                         01.04.2011 a 02.06.2011
Taxa ocupació via pública (2n trimestre)  01.04.2011 a 02.06.2011
Taxa de residus comercials             05.05.2011 a 05.07.2011

Per a majors de 65 anys o 
persones amb mobilitat reduïda

93 555 23 39

TAXIS

TAXI A DEMANDA

Oferta pública d’ocupació 
L’Ajuntament d’Alella obre la convocatòria d’un concurs-oposició lliure per a la creació d’una llista d’aspirants/es per cobrir interinament vacants o substitucions 
temporals del lloc de treball de tècnic mig d’educació. Presentació de les sol·licituds fins al 9 de juny. Consulteu les bases de la convocatòria a www.alella.cat.
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Agenda d’activitats

Del 3 al 19 de juny
Prototip, model, còpia. Anàlisi de la realitat mediàtica, de l’artista 
Raül Roncero.
Inauguració: 
divendres 3 de juny a les 19.30h
Conferència “De l’arquetip mitològic al prototip de la vulgaritat”, 
a càrrec de l’escriptora i periodista Mercè Odina: 
dijous 9 de juny a les 20h.
Visita comentada per l’artista i taller: 
diumenge 19 de juny a les 12h. 

Horari: Dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20.30h. Dissabtes i diumenges d’11 a 14h
Organitza: Ajuntament d’Alella  /  Més informació: www.alella.cat, www.canmanye.cat

Exposició a Can Manyé

19.30h Can Manyé
Inauguració de l’exposició Prototip, model, còpia, de Raül 
Roncero.*

22h Can Lleonart
Concert de Sandra Rehder i Euclydes Mattos. Preu: 4€ (menors 
d’edat gratuït).*

Divendres 3 de juny

10h El Bosquet
37è Aplec de l’Arròs. Concurs de paelles i inflables.
Organitza: Casal d’Alella - Col·labora: Ajuntament d’Alella

Diumenge 12 de juny

18h Teatre Josep Maria de Sagarra de Sta. Coloma de Gramenet
Festival fi de curs de l’Escola de Dansa. Obert a tothom. Compra 
d’entrades anticipades a Can Lleonart.*

Diumenge 19 de juny
20h Can Lleonart
Tertúlia. La sexualitat i l’afectivitat a l’adolescència, a càrrec de 
Rosa Poch, psicòloga clínica.*

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Club de lectura. El tiempo entre costuras, de Maria Dueñas.*

Dijous 2 de juny

9h Can Lleonart
Sortida Les herbes remeieres i aromàtiques d’Alella, amb Rafael 
Barnadas. Preu: 4€ (menors d’edat gratuït).*

17.30h Poliesportiu
Festa del Joc i de l’Esport. Pedalada.*

18.30h Plaça d’Antoni Pujadas
Exhibició de biketrial amb César Cañas i Dani Comas.*

19h Espai Rectoria
Inauguració de l’exposició de marqueteria Jardí de flors.
Organitza: Associació Dones Solidàries d’Alella i Barcelona Associació Marqueteria

Dissabte 4 de juny

* Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Alella. Més informació a www.alella.cat.

D’11 a 14 i de 17 a 20h Poliesportiu
Festa del Joc i de l’Esport. Tallers, inflables i activitats esportives.*

Diumenge 5 de juny

7.30h davant la Plaça d’Antoni Pujadas
Sortida. Caminant de Cadaqués a Cala Montjoi. Preu: 22€. Més 
informació i inscripcions a www.canlleonart.com.*

Dimecres 15 de juny

21.30h Riera Principal
Arribada de la flama del Canigó i encesa de la foguera de Sant Joan. 
Botifarrada popular, coca i cava.*

Dijous 23 de juny

Al matí Poliesportiu
Fi de curs de l’Escola d’Iniciació Esportiva. Exhibicions de diferents 
disciplines esportives que es practiquen al llarg del curs.*

De 10 a 14h Sala de Plens
Banc de sang. Anima’t a participar.*

20h Plaça de l’Ajuntament
Festa de la sardana. Country, botifarrada i ballada de sardanes amb 
la Cobla Premià. Preu del sopar: 5€
Organitza: Agrupació Sardanista Alella - Col·labora: Casal d’Alella

De 9 a 14h La Porxada
Mercats d’objectes d’ocasió per recaptar diners per als animals aban-
donats. Col·laboreu portant tot allò que ja no necessiteu a la protectora. 
Més informació al telèfon 630218224.
Organitza: ADANA 

Dissabte 18 de juny

19.30h Institut Alella
Premis AMPA. Obert a totes les famílies de l’Institut.
Organitza: AMPA Institut Alella 

Dimarts 21 de juny

20h Can Manyé
Conferència De l’arquetip mitològic al prototip de la vulgaritat, a 
càrrec de l’escriptora i periodista Mercè Odina.*

Dijous 9 de juny

L’espai d’art i creació Can Manyé està preparant una exposició per 
a la Festa de la Verema i demana la col·laboració dels alellencs i les 
alellenques per fer un recull de fotografies amb imatges de les vinyes, 
el raïm, la verema o la festa.
Podeu fer arribar les fotografies a Can Manyé i a la Biblioteca. Les 
imatges s’han de lliurar dins d’un sobre i etiquetades amb el nom i el 
telèfon de la persona que fa el lliurament. Animeu-vos a participar!

Organitza: Ajuntament d’Alella  /  Més informació: www.alella.cat, www.canmanye.cat

Can Manyé recull imatges de la verema



SEGON LLIURAMENT 
DE BOSSES COMPOSTABLES
Del 4 al 16 de juliol (ambdós inclosos) a Can Lleonart

De dilluns a divendres de 8 a 13h i de 17 a 20h · Dissabte de 10 a 14h


