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La Generalitat limita la bonificació que 
s’aplica al peatge d’Alella des de 2007. 

El CAT es mantindrà amb suport exclusiu 
dels ajuntaments.

El 9 de gener comencen les inscripcions 
als cursos i tallers de Can Lleonart.

L’antic edifici del Fabra acull un itinerari professional d’auxiliar 
de vendes que busca la inserció laboral de joves sense l’ESO. 

Relleu a les aules  
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Tot just aquest mes de desembre passat ha fet sis mesos des 

que vàrem assumir novament la responsabilitat de governar 

el nostre poble. Mig any en el qual hem seguit avançant en la 

línia de la feina feta els dos darrers mandats i en el compli-

ment dels compromisos presos davant la ciutadania durant 

les passades eleccions municipals.

Un dels nostres primers objectius ha estat i és el de mantenir 

el nivell de serveis i activitats que des de l’Ajuntament s’ofe-

reixen a tota la ciutadania, malgrat la conjuntura econòmica 

i tot i fent els ajustos necessaris.

Algunes actuacions ja s’han visualitzat. Les millores introdu-

ïdes a la Festa de la Verema, l’adquisició de nous vehicles 

per a la brigada i policia local, l’entrega de pisos per a gent 

gran del carrer les Heures i la nova convocatòria, aturar la 

privatització dels habitatges socials de Cal Doctor, o la instal-

lació de la nova xarxa de protecció del camp de futbol en 

són algunes mostres. D’altres, com la substitució de part de 

les canonades d’aigua de Mas Coll o l’arranjament d’un nou 

tram de la Riera, després de mesos de cuina interna, ja estan 

a punt per començar-se a executar durant el primer trimestre 

del nou any.

D’altres actuacions més estratègiques continuen els seus pro-

cessos: l’aprovació inicial del projecte arquitectònic del nou 

equipament cívic i cultural de Can Calderó; els estudis per fer 

arribar la fibra òptica fins a la llar; la definició dels nous usos 

per a l’antiga escola Fabra; o tota la feina feta a nivell tècnic 

per poder dur a terme aquesta primavera l’aprovació provisi-

onal del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

Aquest mes de gener aprovarem el pressupost municipal per 

a 2012. Un pressupost de contenció, però il·lusionant. Una 

eina rigorosa que permetrà al nostre poble continuar avan-

çant com ho ha fet els darrers vuit anys.11·12·13
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Les aules de l’antic edifici del Fabra 
acullen alumnes del PQPI 
···································································································
Una dotzena d’alumnes comencen aquest mes la seva formació 
professional d’auxiliar de vendes i atenció al públic. 
···································································································

Des d’aquest mes de gener les aules 
de l’antiga escola Fabra, la del poble, 
tenen uns nous alumnes. Són una 
dotzena d’estudiants del nou itinerari 
formatiu d’auxiliar de vendes i atenció 
al públic que s’ha posat en marxa a 
partir d’una iniciativa mancomunada 
dels ajuntaments d’Alella, Montgat i 
Tiana.

La nova oferta formativa forma part 
del Programa de Qualificació Profes-
sional Inicial (PQPI), adreçat a joves 

Els alumnes de PQPI van fer una visita al centre i al municipi el passat 20 de desembre. 

Primera promoció de graduats en màrqueting enològic 

El passat 16 de desembre es va celebrar a la sala 
d’actes de l’Institut Alella l’acte de graduació de la 
primera promoció d’alumnes que han acabat els estu-
dis del Grau superior de gestió comercial i màrqueting 
enològic. Aquest cicle formatiu, pioner a Catalunya, 
es va posar en marxa el curs 2009-2010 a partir d’un 
conveni de col·laboració signat entre el Departament 
d’Ensenyament, l’Ajuntament, els cellers i el Consell 
Regulador de la DO Alella. El conveni s’ha renovat re-
centment amb la incorporació del Consorci DO Alella. 

d’entre 16 i 21 anys que no tenen el 
graduat d’ESO.  

La finalitat d’aquest programa és pro-
porcionar a aquests joves una formació 
bàsica i professional que faciliti la seva 
incorporació al món laboral o els animi 
a continuar formant-se, ja sigui a través 
d’un cicle formatiu o reprenent els estu-
dis per obtenir el títol de graduat d’ESO. 

La iniciativa formativa promoguda 
pels tres ajuntaments inclou dos perfils 
professionals: el d’auxiliar de vendes i 

atenció al públic que s’imparteix a Ale-
lla, i el de auxiliar d’hoteleria que es 
fa a Montgat. Els dos perfils tenen un 
total de 25 alumnes matriculats.

La dotzena d’alumnes que estudia-
ran a Alella tenen entre 16 i 17 anys. 
Tres viuen al poble i la resta procedeix 
d’altres municipis del Maresme i del 
Barcelonès. A les aules de l’antiga Fa-
bra aquests joves acabaran de comple-
tar l’itinerari formatiu que van iniciar al 
setembre amb les classes de formació 
general -comunes als dos perfils pro-
fessionals- impartides a l’Espai Jove de 
Montgat. A Alella aprofundiran en la 
part pràctica de l’itinerari. Les classes 
a l’aula i a la sala d’informàtica, que 
disposa d’una vintena d’ordinadors ce-
dits per la Diputació, es complementa-
ran amb pràctiques en empreses.  

Per poder tirar endavant aquesta 
nova oferta formativa, que busca la 
inserció sociolaboral dels joves que no 
han superat l’ensenyament obligatori, 
els ajuntaments d’Alella, Montgat i Tia-
na signaran un conveni de col·laboració 
pel qual els tres municipis aportaran al 
projecte fins a un màxim 37.380€. La 
resta es finançarà amb una subvenció 
de 40.000€ de la Diputació i una altra 
de 23.650€ de la Generalitat. 
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Restriccions a les bonificacions que 
s’apliquen des de 2007 al peatge d’Alella 

Des de l’1 de gener el peatge d’Alella ja 
no és gratuït per als usuaris que passen 
vuit o més vegades al mes i disposen 
d’un Teletac amb domiciliació bancària 
en oficines autoritzades d’Alella, Tiana, 
El Masnou i Teià. La Generalitat ha de-
cidit eliminar l’exempció que s’aplica-
va a aquest peatge de la C-32 des de 

febrer de 2007 i imposar els mateixos 
criteris de bonificació que s’han intro-
duït enguany a la resta de barreres de 
les autopistes de l’entorn de Barcelona. 

L’alcalde d’Alella, Andreu Fran-
cisco, s’ha mostrat molt decebut per 
aquest canvi de criteri –que no ha estat 
comunicat prèviament a l’Ajuntament- 
i ha destacat que aquesta mesura per-
judicarà els més de 7.000 usuaris que 
fins ara gaudien d’una bonificació del 
100% i ara hauran de tornar a pagar 
per passar per la barrera d’Alella. L’al-
calde també ha recordat que aquesta 
exempció de pagament va ser, en gran 

···································································································
La Generalitat elimina l’exempció de pagament per vuit o més trànsits 
mensuals que s’aplica a l’accés d’Alella de la C-32 des de 2007.
···································································································

part, el resultat d’una llarga i continu-
ada reivindicació i mobilització del po-
ble d’Alella “que durant molts mesos 
es va manifestar periòdicament i de 
forma pacífica davant del peatge per 
demanar el rescat de la concessió i la 
gratuïtat d’una via que ja fa 42 anys 
que paguen els usuaris de la comarca”. 

El nou sistema implica la modifica-
ció del sistema actual de descomptes 
amb la introducció de tres conceptes 
susceptibles de bonificació: la recur-
rència (-30%), l’alta ocupació (-40%) i 
el baix impacte energètic (-30%). 

Així, gaudiran d’una bonificació del 

30% els usuaris que efectuïn més de 
16 viatges al mes. Els vehicles eco-
lògics podran beneficiar-se d’un des-
compte del 30%, si són elèctrics o amb 
emissions inferiors a 108gr/km (gasoil 
o biodièsel) i a 120 gr/km (benzina).  
La bonificació per alta ocupació, que 
és del 40% per als vehicles amb tres 
o més ocupants, no es preveu comen-
çar a aplicar fins al segon semestre de 
l’any, una vegada implantats els siste-
mes de control necessaris.

Aquestes bonificacions abasten els 
vehicles lleugers i només s’apliquen 
en els desplaçaments de dilluns a di-
vendres no festius.  El percentatge de 
descompte podrà seguir sent del 100% 
si es compleixen els tres requisits. A 
més, s’elimina el requisit de domicilia-
ció bancària que fins ara s’exigia per al 
gaudiment del descompte. 

Un cèntim més
Des de l’1 de gener passar per la barrera 
d’Alella costa 35 cèntims, un més que 
al 2011. Pels vehicles pesants, el cost 
s’incrementa dos cèntims i és de 0,56€, 
per als de primera categoria, i 0,70€ 
per als de segona. El peatge troncal de 
la C-32 s’apuja prop d’un cinc per cent, 
passant de 1,23€ a 1,29€.

La Generalitat ha decidit suprimir la bonificació del 100% per a més de vuit desplaçaments a l’accés d’Alella de la C-32.

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

El nou sistema de bonificacions es basa 
en tres conceptes: la recurrència, l’alta 
ocupació i el baix impacte energètic. 
····················································
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L’Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM) va aprovar el passat 19 de de-
sembre un increment del 7,9% de mit-
jana a les tarifes que s’apliquen al sis-
tema tarifari integrat, al qual pertanyen 
les línies de transport urbà d’Alella, a 
partir de l’1 de gener de 2012. L’incre-
ment de tarifes es concentra sobretot 
als títols que més afectació tenen sobre 
els usuaris: el billet senzill, la T-10 i 
la T-50/30, s’apugen el 38, el 12 i el 
10%, respectivament. 

Així, el bitllet senzill per fer un tra-
jecte d’una zona (la que s’aplica als 
busos d’Alella) passa de 1,45 a 2€. La 
T-10 s’incrementa un euro i s’enfila als 

La Generalitat incrementa les tarifes de bus 

Els bitllets de bus
TIPUS
Senzill 
T-10 
T-Jove*
T-Mes*
T-50/30 
T-70/30
T-Trimestre**
T-Dia          

(*) Bonificació del 20% per a famílies 
nombroses de categoria general i del 50% per 
a famílies nombroses de categoria especial i 
famílies monoparentals. 
(**) Bonificació del 50% per a aturats/des. 

2 ZONES
2,70€

18,40€
147€

73,50€
62,15€
75,30€

200€
10,95€

1 ZONA 
2€

9,25€
100€
50€
37€

51,80€
135€
6,95€

·······················································································································································
L’Ajuntament d’Alella congela el preu de T-10 social per a les línies urbanes que es manté en 6,80 euros. 

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

El billet senzill costa a partir d’ara 2 euros i la T-10 9,25 euros. 

9,25€.  La T-50/30, que permet fer 50 
viatges en 30 dies, pateix una pujada 
de més de 3 euros: al 2011 costava 
33,50€ i ara costa 37€.

Aquesta és la creu de la revisió de 
tarifes, la cara és la rebaixa dels títols 
dels usuaris més habituals del sistema, 
com ara la T-Jove, la T-Trimestre i la T-
Mes.  La T-Jove d’una zona es rebaixa 
prop d’el 15% i passa de 119 a 100€, 
la T-Trimestre passa de 140 a 135€ i 
la T-Mes de 50 a 51€. 

A més s’introdueix una nova boni-
ficació: les persones aturades podran 
beneficiar-se d’un descompte de fins 
al 50% en el títol T-Trimestre, sempre 

que compleixin determinats requisits 
d’ingressos. 

La T-10 social no s’apuja 
L’increment de tarifes no afectarà la 
T-10 social que promou l’Ajuntament 
per a joves menors de 18 anys, majors 
de 65 anys i persones aturades o amb 
minusvalidesa. El Consistori ha decidit 
mantenir la mateixa tarifa de 2011, 
que és de 6,80€. Aquest títol subven-
cionat només serveix per a les línies de 
transport local, l’Alella-Exprés i l’Alella-
Circumval·lació, i es pot adquirir a les 
oficines de l’Ajuntament i al Punt d’In-
formació Juvenil. 

L’esporga de l’arbrat viari comença al gener
Aquest mes de gener comencen els 
treballs d’esporga i manteniment de 
l’arbrat viari del municipi. L’Ajunta-
ment destinarà 24.400€ a aquesta 
actuació, que ha estat adjudicada a 
l’empresa Urbaser SA i que té com a 
objectiu mantenir el creixement normal 
i equilibrat dels arbres, aconseguir que 
tinguin una aparença natural i un bon 
estat de salut, i que no comportin cap 
risc per a les persones i per a les pro-
pietats.

Les feines d’esporga tindran una dura-
da aproximada d’un mes i afectarà un 
total de 831 exemplars. 

L’empresa adjudicatària s’haurà de 
coordinar amb els Serveis Urbans i la 
Policia Local d’Alella per tal de realitzar 
la feina en les hores que ocasionin els 
mínims problemes al veïnat i a la cir-
culació viària. A més de les podes, els 
treballs inclouen també la neteja d’her-
bes i brutícia acumulada als escocells 
dels arbres, així com tots els rebrots. 
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Amortització anticipada del crèdit 
subscrit per les obres del Fabra
L’Ajuntament d’Alella ha destinat 
els 235.000 euros d’estalvi generat 
per la rebaixa salarial derivada del 
Reial Decret Llei per a la reducció 
del dèficit públic a l’amortització 
anticipada de part del préstec de 
3,4 milions d’euros subscrit amb 
el BBVA per a l’avançament de 
les obres d’ampliació de l’Escola 
Fabra. La reducció dels costos de 
personal, imposada pel Govern de 
l’Estat, ha suposat un estalvi de 
76.000€  en 2010 i de 159.000€ 
en l’exercici 2011. El Reial Decret 
estableix que aquests diners s’han 
de destinar a sanejar romanents 
negatius dels ajuntaments o bé a 
disminuir el nivell d’endeutament a 
llarg termini. En el cas d’Alella, els 
comptes s’han liquidat amb núme-
ros positius –amb un romanent de 
tresoreria per a despeses generals 
de 1.178.000€ - i per tant els di-
ners d’estalvi dels costos salarials 
s’han destinat a l’amortització an-
ticipada del crèdit contractat amb 
l’entitat bancària. Aquesta aporta-
ció extraordinària comportarà una 
disminució de les quotes anuals 
que s’han de començar a pagar el 
novembre de 2012. 

Relleu a la presidència de la 
Mancomunitat 
El Masnou ha agafat el relleu 
d’Alella en la presidència i la gestió 
de la Mancomunitat de serveis 
d’Alella, el Masnou i Teià. Des de 
començament d’any la presidència i 
l’estructura tècnica i administrativa 
d’aquest organisme supramunicipal 
s’ha traslladat a l’Ajuntament del 
Masnou després que Alella se 
n’hagi fet càrrec durant quatre anys. 
  
L’Oficina de Turisme d’Alella rep 
3.000 visitants en un any 
L’Oficina de Turisme ha atès en-
guany 3.000 persones que han re-
corregut a aquest servei per dema-
nar informació sobre el municipi i 
el seu entorn. Del total de visitants, 
660 procedeixen de Barcelona, 656 
d’Alella, 455 d’altres municipis del 
Maresme, 464 d’altres comarques 
catalanes, 421 són estrangers i 59 
procedeixen de la resta de l’Estat. 

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

El CAT es mantindrà amb el suport 
exclusiu dels ajuntaments 
···································································································
La Generalitat es desentén de l’equipament i deixa d’aportar-hi diners. 

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

Presenten el web de la DO Alella
El passat 14 de desembre va tenir 
lloc al celler Alella Vinícola la presen-
tació del web del Consorci DO Alella 
(www.doalella.cat). L’acte va comptar 
amb la participació del president del 
Consorci i alcalde d’Alella, Andreu 
Francisco, i d’un dels seus vicepresi-
dents i alcalde de La Roca del Vallès, 
Rafael Ros.

L’estrena del web, es va fer coinci-
dir amb el llançament de la pàgina de 
Facebook del Consorci DO Alella (www.
facebook.com/doalella). 

El CAT de Teià, Alella i el Masnou no 
tancarà les portes al públic malgrat 
que la Generalitat ha decidit desenten-
dre’s d’aquest equipament turístic i 
deixar d’aportar diners al projecte pro-
mogut pel Govern tripartit. Els ajunta-
ments d’Alella, el Masnou i Teià no 
volen renunciar a aquest parc arqueo-
lògic, que explica el procés de romanit-
zació de Catalunya a partir del celler 
romà de Vallmora, i estan disposats a 
finançar la seva gestió en solitari a tra-

vés de la Mancomunitat de serveis de 
la qual formen part els tres municipis.

L’alcalde d’Alella, Andreu Francis-
co, ha reconegut que, amb la marxa de 
la Generalitat, serà necessari fer “rea-
justaments econòmics i redimensionar 
l’ús del centre”. Així, es preveu reduir a 
la meitat els 95.000€ de despesa pre-
vista per a 2012, la qual cosa perme-
trà mantenir el centre obert els caps de 
setmana i les visites concertades a 
l’equipament.   
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···················································································································································································································································

Del 16 al 28 de gener, lliurament
de bosses compostables  
Del 16 al 28 de gener es farà el 
primer lliurament de bosses com-
postables de 2012. Podeu passar 
a recollir-les per Can Lleonart de 
dilluns a divendres, de 8 a 13h i 
de 17 a 20h, i dissabte, de 10 a 
14h. Les famílies que recullin les 
bosses compostables en les dues 
campanyes de lliurament que fa 
cada any l’Ajuntament es benefici-
en d’un descompte del 10% en la 
taxa de la brossa i a més gaudiran 
d’una reducció de 16€ procedent 
de cànon de retorn. 

L’atur es manté per sota del 10%
Tot i l’increment de número de per-
sones desocupades al darrer any, 
la taxa d’atur a Alella es manté per 
sota del 10% i segueix sent una 
de les més baixes de la comarca. 
Segons dades de l’Observatori de 
Desenvolupament Local del Con-
sell Comarcal, la taxa d’atur al con-
junt de la comarca se situa en el 
16,92%. A Alella hi havia a finals 
de novembre 476 persones atura-
des i una taxa d’atur del 9,47%, 
un punt més que al mateix període 
de 2010. 

L’Ajuntament aprova el reglament 
d’ús de les cartelleres municipals
L’Ajuntament ha aprovat les nor-
mes d’ús de les cartelleres muni-
cipals. Les cartelleres situades a la 
via pública tenen una finalitat ex-
clusivament informativa i el seu ús 
queda reservat a l’Administració i a 
les entitats locals sense ànim de lu-
cre. Només s’hi poden penjar car-
tells que tinguin una mida màxima 
de DinA3 i s’han d’enganxar amb 
cinta adhesiva -mai amb cola- i te-
nint cura de no tapar un altre col-
locat prèviament que anunciï un 
acte que encara no s’ha celebrat. 
Les cartelleres ubicades en edificis 
municipals són d’utilització exclusi-
va de l’Ajuntament o altres admi-
nistracions amb dues excepcions: 
l’Associació de Gent Gran d’Alella 
pot fer ús de la cartellera de la fa-
çana lateral del Mercat municipal i 
les entitats esportives del municipi 
poden utilitzar-ne dues ubicades a 
l’interior del Poliesportiu.  

Adjudicada la urbanització 
del tram B de la Riera  

···································································································
L’alcalde va explicar els detalls del projecte en un acte públic celebrat el 
passat 14 del desembre al Casal d’Alella.

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

El govern aclareix dubtes sobre el 
nou equipament cívic i cultural 

La Junta de Govern ha adjudicat a 
l’empresa Obres i Paviments Brossa SA 
les obres d’urbanització del tram B de 
la Riera per un import de 352.000€, 
IVA inclòs, i un termini d’execució de 5 
mesos. Al concurs de licitació es van 
presentar un total de 45 ofertes. Entre 
d’altres millores introduïdes al projecte 
en el procés de contractació, s’inclou la 
substitució de dues canonades d’abas-
tament d’aigua, l’arranjament de la Ri-
era Coma Clara des de l’entrada al nu-
cli de Can Magarola fins al dipòsit 
d’aigua d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL) i 
la construcció d’un nou punt de recolli-

···································································································
Els treballs han estat adjudicats per un import de 352.000 euros. 

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

da selectiva en el tram urbanitzat de la 
Riera (tram C). A més, l’empresa es 
compromet a reduir de 9 a 5 mesos el 
temps d’execució de les obres. 

L’Ajuntament va convocar els veïns i 
veïnes d’Alella a un acte públic el 14 
de desembre per explicar els detalls del 
futur equipament cívic i cultural que es 
preveu construir a Can Calderó i aclarir 
els possibles dubtes referents a aquest 
projecte municipal que poguessin plan-
tejar els assistents. A la reunió van as-
sistir una vuitantena de persones que 
van poder conèixer de primera mà els 

trets principals d’aquest projecte i les 
previsions de finançament. 

El projecte, aprovat inicialment al 
Ple municipal del 29 de setembre, pre-
veu la construcció d’un edifici de 
2.900 m2 dividits en tres plantes, dos 
d’elles soterrades, en el qual destaca 
una sala polivalent amb capacitat per a 
300 persones, a més de la urbanitza-
ció d’un espai públic de 1.895 m2. 
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Programa d’hivern a Can Lleonart

Els cursos nous
El classicisme i el romanticisme musical
Història del Jazz a través de la seva música
Taller de tècnica vocal
Egipte i mesopotàmia als museus d’Europa
Curs sobre la fauna pirinenca
Curs bàsic de compostatge casolà
Allibera les teves emocions
La cara és el mirall de l’ànima
Reflexologia podal, 2n nivell
La cuina japonesa amb el Solko
“Pasta per tutti” amb el 1789
Postres senzills i bons
Una altra forma de cuinar
Tast comparatiu de garnatxes
Club de tast Alella
Taller de rams

Can Lleonart comença l’any amb un 
programa carregat d’activitats per a tots 
els gustos: més de 50 tallers i cursos,  
a més de sortides, itineraris, cinema, 
música, tertúlies i propostes infantils. 

Les inscripcions als cursos s’obren 
el 9 de gener. Les classes comencen el 
16 de gener i finalitzen el 30 de març. 
Aquest trimestre s’estrenen 16 propos-
tes (veure el requadre) amb temàtiques 
ben variades com la gastronomia, la 
natura, la història, la música o les arts. 

Podrem aprendre a cuinar amb ro-
bot, fer plats de pasta fresca, de cuina 
japonesa o unes bones postres; desco-
brir el sorprenent món de la fisiogno-
mia; aprendre a alliberar les nostres 
emocions i a treballar la veu per millo-
rar el timbre, la tessitura i l’execució; 
conèixer els trets bàsics del compos-

···································································································
A partir del 9 de gener comencen les inscripcions als cursos de la temporada. 

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

Bons resultats dels atletes locals al 4t Cros d’Alella
Els atletes locals van aconseguir vuit 
podis al 4t Cros d’Alella que es va cele-
brar el 18 de desembre al nou circuit 
del Bosquet. La prova, puntuable per al 
4t Cros del Maresme, va reunir un total 
de 169 participants procedent de dife-
rents municipis de la comarca, entre 
ells una cinquantena d’atletes locals. 

Georgina Casanovas i Andrea Mes-
tre van guanyar la cursa en les catego-
ries pre-benjamí i infantil femení, res-
pectivament. David Hernández, va ser 
segon en la categoria aleví, i Martina 

Buxadé, va aconseguir el tercer lloc en 
aleví femení. També van pujar al podi 
Laia Torralba i Júlia Oliva, segona i ter-
cera classificada de la categoria cadet.  

L’atletisme local també es va impo-
sar a la categoria open: David Campo 
va guanyar la cursa masculina i Laila 
Vivas, la femenina. 

El circuit del Bosquet va passar 
amb èxit la prova de foc: tant els espor-
tistes com les entitats participants van 
valorar positivament el nou emplaça-
ment. En la realització de la prova van 

col·laborar més d’una vintena de vo-
luntaris i voluntàries del Club Serra 
Marina i de l’Associació esportiva esco-
lar de l’Institut Alella. 

Reconeixement a un atleta exemplar   
L’Ajuntament va aprofitar la jornada per 
retre un petit homenatge a Joan Siura-
neta Nirella. L’atleta alellenc va rebre 
una placa en reconeixement a la seva 
“trajectòria esportiva i a la tenacitat, 
perseverança i il·lusió mostrada en cada 
una de les curses i proves atlètiques”.

tatge casolà i la riquesa de la fauna 
pirinenca; aprofundir en el classicisme 
i el romanticisme musical, repassar 
la història del jazz o fer un recorregut 
pels principals tresors egipcis i meso-
potamis dels museus d’Europa. També 
podrem aprendre a fer rams de flors, 
participar en un tast comparatiu de 
garnatxes o en el club de tast de la mà 
de la sommelier Rosa Vila.

Sortida al CaixaForum
La primera sortida del trimestre, que es 
farà l’1 de febrer, ens proposa descobrir 
els pintors impressionistes francesos a 
través de l’exposició de la col·lecció 
d’Sterling and Francince Clark Art Ins-
titute del CaixaForum. Consulteu tota 
la programació del trimestre al web  
www.canlleonart.com. 
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‘Contes i llegendes’ a Can Manyé

Amb el títol “Contes i llegendes” l’artis-
ta Joan Laborda presenta a Can Manyé 
una sèrie de pintures basades en una 
selecció de contes populars realitzades 
sota el prisma d’una mirada crítica i 
contemporània. L’autor ens proposa un 
recorregut pels principals autors de 
contes -Andersen, Perrault, Lewis Car-
roll, Barrie, Grimm, entre d’altres- on 
els personatges adquireixen identitat 
pròpia, més enllà de la mera il-
lustració, i s’alliberen dels seu paper 
moralitzador, convertint-se en éssers 
més polièdrics en què la bondat o mal-
dat apareixen relativitzades.

Les obres no pretenen exemplificar 
ni moralitzar, segons l’autor són sim-
plement una visió particular i actual, 
una mirada radical sobre aquestes ico-
nes culturals que han marcat la nostra 
vida des de la infància.

La mostra comprèn una quinzena 
d’obres de gran format, en tècnica mix-
ta, amb estils que oscil·len entre l’ex-
pressionisme abstracte i la figuració 
narrativa. 

Amb la seva exposició, l’autor pre-
tén animar els visitants a no donar res 

···································································································
L’exposició, que es podrà visitar del 3 al 19 de febrer, és una mirada particular 
sobre els contes de la nostra infantesa de l’artista alellenc Joan Laborda.

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

per sabut i incitar-los a preguntar-se 
sobre la veritable essència, sobre el pa-
per de cada personatge i en general del 
contingut ètic del conte. La proposta 
també ofereix al públic adult i als in-
fants una oportunitat per rellegir de 
manera crítica els contes a partir d’uns 
espais de lectura i audicions que s’ha-
bilitaran a la mostra. 

A l’exposició s’accedeix travessant 
un mirall, el mirall d’Alícia, una fines-
tra al món de la imaginació per reme-
morar aquestes velles històries d’una 
forma nova i des de d’una perspectiva 
diferent. 

La mostra s’inaugurarà el divendres 
3 de febrer i es podrà visitar fins al 19 
de febrer els dimecres, dijous i diven-
dres, de 17.30 a 20.30h, i dissabte i 
diumenge, d’11 a 14h.

Activitats al voltant de l’exposició
La proposta de Joan Laborda es com-
plementa amb dues activitats vincula-
des al món dels contes. El dijous 9 de 
febrer a les 20h, s’ha programat a Can 
Manyé una conferència amb el títol 
“Viene a cuento”, a càrrec del psicoa-

nalista i psiquiatra Norberto Ferrer. A la 
xerrada es parlarà de com els infants 
s’identifiquen amb els personatges dels 
contes per expressar els seus senti-
ments, els seus somnis, els seus con-
flictes i les seves pors. 

L’hora del conte de la Biblioteca 
també s’afegeix a la proposta i es tras-
llada al febrer a Can Manyé. La sessió 
es farà el 14 de febrer a les 17.30h i 
consistirà en un espectacle basat en 
alguns del contes recollits a l’exposició. 

Atorgada la primera beca de recerca històrica
·······················································································································································
El projecte d’investigació guanyador és un treball sobre els Desplà com a promotors d’art.

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

‘Els Desplà com a promotors d’art’ és 
el títol del projecte d’investigació gua-
nyador de la primera beca de recerca 
històrica d’Alella, una iniciativa promo-
guda per l’Ajuntament amb l’objectiu 
de millorar el coneixement sobre el po-
ble, incentivar-ne la divulgació i ampli-
ar la historiografia local. 

El treball proposat per Joaquim 
Graupera, veí de Mataró, va ser el mi-
llor valorat pel jurat - que estava format 
per Rosa Casas, directora de la Biblio-
teca Ferrer i Guàrdia, Paulina Rubio, 

directora de l’Institut Alella, i l’arqui-
tecte alellenc Salvador Ribas- d’entre 
els sis projectes aspirants a aquesta 
primera edició de la beca de recerca. 

Un treball sobre el sindicat Alella 
Vinícola i l’evolució del paisatge d’Ale-
lla; la causa de Maria Sastre, vídua del 
mestre alellenc Diego Sastre, contra els 
regidors de la universitat d’Alella 
(1729-1731); un estudi de dinàmica 
cultural i de població del municipi; 
l’anàlisi històrica dels plafons de cerà-
mica de la Font de la Salut; i l’impacte 

de la immigració a l’economia del po-
ble, són els altres temes d’estudi pre-
sentats. 

La beca està dotada amb 3.000€ 
que  faran efectius en dos lliuraments, 
un en el moment de la concessió i un 
segon quan s’hagi finalitzat i presentat 
el treball d’investigació.

El guanyador de la beca disposa de 
7 mesos, a partir de la notificació, per 
realitzar el treball de recerca, tot i que 
el jurat pot acordar prorrogar 2 mesos 
més el termini de lliurament.
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Els millors pessebres de l’any
·······················································································································································
Una trentena de composicions nadalenques es presenten a la 20a edició del Concurs de Pessebres. 

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

Alella recull més de 3.500 euros 
per a ‘La Marató’

La “biblio” regala dues paneres 
Clara Vives Bartomeu i Òscar Es-
parza Aranda van ser els guanya-
dors de la panera i la panereta cul-
tural que va sortejar la Biblioteca el 
22 de desembre. Tots dos amb el 
número 088. Alella va tornar a demostrar la seva so-

lidaritat col·laborant amb La Marató de 
TV3. Enguany s’han recollit 3.523€ en 
el conjunt d’iniciatives populars que 
van recaptar fons. El Casal d’Alella va 
aportar 1.056€; la Polifònica Joia 
1.000€; l’Associació de Dones Mont-
serrat Roig 600€; el concert de l’Esco-
la Ressò i l’Escola Fabra 312€; la xo-
colatada i l’espectacle de màgia 
organitzats per l’Ajuntament 223,32€; 
els Trabucaires del Vi d’Alella 161,73€; 
el 4t Cros d’Alella 91,45€; l’Esplai 
Guaita’l 45,80€ i la Colla de gegants 
32,90€. 

Grup A (Infantil)

1r premi
Beth Villanueva Sánchez
2n premi
Laia i Pol Tribulietx Sánchez
3r premi
Joel i Genís Cuixart Cazo
Menció especial 
Teresa Vila Criado

Grup B (Familiar)

1r premi
Família Carrera Rodríguez
2n premi
Manuel Ros 
3r premi
Família Girona Brutau
Menció especial diorames
Bartomeu Majoral Domingo

El pessebre de l’Escola Fabra va guanya el primer premi de la categoria d’Escoles. 

Grup C (Escoles)

1r premi
Escola Fabra 
2n premi
Alumnes de catequesi de la parròquia 
3r premi
Escola La Serreta
Menció especial 
Llar d’Infants Els Pinyons
Menció especial 
Escola Santa Maria del Pino

Grup D (Entitats)

1r premi
Residència Els Rosers
2n premi
Les Hortènsies
3r premi
Residència Germans Aymar i Puig
Menció especial 
La Gavina

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

El 20è Concurs de Pessebres ha rebut 
un total de 30 composicions. El jurat 
ha decidit crear un quart grup, el D, 
separant les propostes de les escoles i 
de les entitats en dues categories.
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Grups municipals (Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer)

ESQUERRA + SUMEM PER ALELLA Sis mesos després 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Rectifiqui, senyor alcalde

Mil dos-cents cinquanta cinc ciutadans han dit NO 
al projecte de Casal que promou l’alcalde. No són 
vots de cap partit. No són vots que resultin de cap 
campanya institucional. És un NO espontani, a pe-
sar del govern municipal. És el NO rotund contra un 
projecte imprudent, mal justificat, insensible a les 
dificultats i sacrificis que patim. És el NO directe 
del sentit comú, i que amb tota seguretat no pararà 
de créixer. És el NO de la prudència i la racionalitat 
que tot governant està obligat a escoltar.

Ens temem, però, que una vegada més l’alcalde 
no vulgui escoltar-ho, i caigui en la temptació de 
menystenir aquesta contundent resposta ciutada-
na. Per això, haurem d’apuntar que ha estat gaire-
bé el 18% del cens electoral que ha dit NO, la ma-
teixa participació ciutadana de la consulta sobre la 
independència que el propi alcalde va valorar com 
un èxit rotund. Convé recordar-li també que per po-
sar en marxa al Parlament una iniciativa legislativa 
popular cal la signatura del 10% del cens. Però per 
a nosaltres no es tracta d’una qüestió de percentat-
ges, sinó d’una qüestió de raó i determinació. 

Cinc punts són els que posem sobre la taula. 
1er.- Aturar el nou Casal fins que l’economia del 
país aixequi el cap i les nostres finances locals es-

tiguin assegurades, que previsiblement no passarà 
abans dels propers tres anys. 2on.- Mentrestant, 
ens oferim per a treballar en un Pla Cultural po-
tent, ambiciós, que asseguri l’adequat aprofitament 
dels nostres equipaments, presents i futurs, amb 
l’eventual implicació dels municipis veïns. 3er.- 
S’han d’establir les millors fórmules possibles de 
col·laboració amb gestors culturals acreditats. 4rt.- 
Dimensionar el nou Casal a l’execució d’aquell Pla 
Cultural i a la nostra capacitat financera. 5è.- As-
solir a mig termini l’exclusiva titularitat pública del 
Casal. Exigim senzillament començar el projecte 
pels fonaments i no per la teulada, i fer-ho quan el 
context social i econòmic del país ho aconselli. No 
ho pot entendre això el nostre alcalde? 

franciscora@alella.cat
salasmf@alella.cat
nonellti@alella.cat
almendrocm@alella.cat
fernandezaa@alella.cat
vilarocm@alella.cat

Ja han passat més de sis mesos des de la cons-
titució del nou Consistori i, malgrat la relativitat 
que comporta fer un primer balanç, on no tot és 
blanc o negre, ni plou a gust de tothom-, des del 
grup d’ERC+Sumem per Alella voldríem destacar 
no tant la “feina feta” –que ha estat important i ha 
quedat patent a l’editorial d’aquest butlletí- sinó les 
circumstàncies en que hem hagut de fer-la. 

A diferència d’altres mandats, en aquest i ja des 
del mateix moment de la constitució, en que els 
tres grups de l’oposició vàren votar per a alcaldessa 
la candidata de CiU, tothom es va poder adonar 
que existia des de l’oposició una voluntat de fer 
front comú i de generar un clima de confrontació en 
el què o s’està amb ells o s’està en contra. Aquesta 
primera gesticulació s’ha anat confirmant amb el 
pas del temps. Projectes i propostes d’innegable 
interès comú han estat votades en contra en bloc. 
Fins i tot hem hagut d’assistir a canvis “in extremis” 
en el sentit del vot anunciat en adonar-se que els 
companys d’oposició manifestaven un posiciona-
ment diferent.

En moments de dificultat com els actuals, on 
la suma d’esforços i voluntats són indispensables 

per poder plantar cara a la crisi i superar-la, aquest 
tipus d’actituds no semblen les més raonables.

Diuen que les persones responsables es creixen 
davant les dificultats. Podem assegurar que en el 
cas de l’actual equip de govern, del qual formem 
part, aquesta afirmació ha estat una constant. La 
situació actual no ha fet més que propiciar una ma-
jor cohesió dels seus membres i afavorir la creació 
d’un equip de treball coordinat, compenetrat, amb 
voluntat de servei i màxima dedicació.

El camí a recórrer es llarg i ple d’obstacles. El 
futur immediat molt incert. Som conscients que 
potser caldrà prendre decisions i mesures de difí-
cil comprensió. Saber que es compta amb perso-
nes disposades a assumir aquests reptes ens dóna 
tranquil·litat. Poder-ho fer des del consens amb 
d’altres grups seria, a més, un símptoma de madu-
resa col·lectiva; encara que això ja no depèn exclu-
sivament de nosaltres.

Sis mesos després continuem treballant amb 
el mateix entusiasme i grau de compromís que el 
primer dia, fidels a tot allò que recollien els nostres 
programes i a la confiança que ens vàreu dipositar.

Tel: 667 182 522
xatartac@alella.cat
izquierdoab@alella.cat
llorcabv@alella.cat Cristina Xatart, portaveu del grup municipal de CiU 
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Mercè Marzo, 
671 476 858
marzogm@alella.cat
Josep Bardés
607 799 325
josepbardes@yahoo.es
www.gentdalella.cat

GENT D’ALELLA Entendre el present per a crear el futur

PARTIT POPULAR Rectifiqui, senyor alcalde

Mil dos-cents cinquanta cinc ciutadans han dit NO 
al projecte de Casal que promou l’alcalde. No són 
vots de cap partit. No són vots que resultin de cap 
campanya institucional. És un NO espontani, a pe-
sar del govern municipal. És el NO rotund contra un 
projecte imprudent, mal justificat, insensible a les 
dificultats i sacrificis que patim. És el NO directe 
del sentit comú, i que amb tota seguretat no pararà 
de créixer. És el NO de la prudència i la racionalitat 
que tot governant està obligat a escoltar.

Ens temem, però, que una vegada més l’alcalde 
no vulgui escoltar-ho, i caigui en la temptació de 
menystenir aquesta contundent resposta ciutada-
na. Per això, haurem d’apuntar que ha estat gaire-
bé el 18% del cens electoral que ha dit NO, la ma-
teixa participació ciutadana de la consulta sobre la 
independència que el propi alcalde va valorar com 
un èxit rotund. Convé recordar-li també que per po-
sar en marxa al Parlament una iniciativa legislativa 
popular cal la signatura del 10% del cens. Però per 
a nosaltres no es tracta d’una qüestió de percentat-
ges, sinó d’una qüestió de raó i determinació. 

Cinc punts són els que posem sobre la taula. 
1er.- Aturar el nou Casal fins que l’economia del 
país aixequi el cap i les nostres finances locals es-

tiguin assegurades, que previsiblement no passarà 
abans dels propers tres anys. 2on.- Mentrestant, 
ens oferim per a treballar en un Pla Cultural po-
tent, ambiciós, que asseguri l’adequat aprofitament 
dels nostres equipaments, presents i futurs, amb 
l’eventual implicació dels municipis veïns. 3er.- 
S’han d’establir les millors fórmules possibles de 
col·laboració amb gestors culturals acreditats. 4rt.- 
Dimensionar el nou Casal a l’execució d’aquell Pla 
Cultural i a la nostra capacitat financera. 5è.- As-
solir a mig termini l’exclusiva titularitat pública del 
Casal. Exigim senzillament començar el projecte 
pels fonaments i no per la teulada, i fer-ho quan el 
context social i econòmic del país ho aconselli. No 
ho pot entendre això el nostre alcalde? 

Tel: 667 182 523
berzosahf@alella.cat
alella@ppbarcelona.org
www.ppbarcelona.org
www.javierberzosa.
blogspot.com

Avui necessiten accions que portin un desenvolu-
pament més social, participatiu, innovador i soste-
nible econòmica i mediambientalment. Hem d’as-
segurar la qualitat de vida, l’eficiència dels serveis 
públics i la competitivitat del comerç local i de les 
petites i mitjanes empreses, aportant valor i una 
planificació eficaç i innovadora. 

Ens agradaria que s’apostés per Alella com una 
autèntica SmartCity, com una població intel·ligent, 
invertint en el seu sistema nerviós amb tecnologi-
es innovadores, amb un Internet amb un ample de 
banda que transformi la nostra capacitat produc-
tiva, de servei, comercial i les nostres llars. Això 
posicionaria Alella, crearia ocupació i asseguraria 
la rendibilitat de les infraestructures i dels serveis 
públics.

Ara, en aquesta inflexió econòmica, és el mo-
ment per a l’estratègia, per a la preparació, per a 
la visió clara d’aquest model d’Alella que ens farà 
forts en un futur pròxim. No entenem la construcció 
faraònica que esgotarà la nostra capacitat econòmi-
ca. Quina miopia política o quins compromisos tan 
estranys té el govern municipal? 

Les poblacions intel·ligents necessiten també 
ciutadania activa, participativa i interessada en un 

entorn que equilibra cultura,  vida professional,  i 
l’oci i el plaer de viure-hi amb criteris innovadors i 
sostenibles. Tot per al desenvolupament d’un terri-
tori mes just i equilibrat, que promocioni i doni su-
port clar a les persones, els serveis, les empreses, 
les iniciatives locals emprenedores, els productes 
locals, la venda de proximitat i tot allò ajudi a crear 
l’Alella del futur. 

Fins ara, 1.255 alellencs han dit no a un pro-
jecte de 7,3 milions per fer un nou Casal a l’actual 
aparcament al costat de la Vinícola; una obra im-
prudent, sense finançament ni per la construcció 
ni pel manteniment futur.  L’Alcalde i el seu govern 
han d’escoltar i comprendre l’entorn en que vivim. 

Mercè Marzo, 
portaveu del grup municipal de Gd’A
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Comencem de nou?

manscg@alella.cat

Sens dubte aquest final d’any 2011 es tanca amb 
grans canvis en el nostre país. Canvis marcats po-
líticament pel gir complert cap a la dreta, almenys 
això és el que han volgut la majoria de ciutadans 
i ciutadanes de Catalunya i Espanya. Amb aquest 
escenari, és evident que encara ens espera austeri-
tat i més austeritat i la reducció del dèficit a qual-
sevol preu.

El fet és que cap govern té la vareta màgica per 
acabar amb una crisi econòmica tan greu com la 
que ens està afectant ara. I ho dic perquè, lluny 
de ser pessimista, el que veiem cada dia des de 
les administracions locals, que en som les més 
properes als problemes de les persones, és que 
cada vegada hi ha més gent que pateix les conse-
qüències d’aquesta crisi. Però també pateixen les 
conseqüències  de les decisions dels nostres alts 
dirigents polítics. 

Fa pocs dies vaig tenir l’oportunitat de visitar 
a les seves llars a gent gran del nostre poble que 
viuen sols.  Amb ells vaig poder compartir durant 
una estona els seus neguits, les seves il·lusions; 
però també vaig poder copsar de ben a prop la dura 
realitat en la que estem vivint; una de les seves 
preocupacions és poder ser atesos si es posen ma-

lalts, alguns es queixaven de la necessitat urgent 
de ser operats i d’haver d’esperar encara mesos per 
curar-se…… I com aquestes persones, moltes d’al-
tres de més joves que han perdut la feina, que no 
poden pagar un lloguer…. I és en aquest punt que 
els polítics no podem perdre el nord.

Des del món local i concretament des del nos-
tre ajuntament, volem actuar des de la prudència 
i el sentit comú,  prioritzant les necessitats de les 
persones del nostre poble, tot entenent que també 
hem d’aprofitar les oportunitats per millorar la nos-
tra cohesió social.

Des d’aquí deixeu-me desitjar-vos que el 2012 
sigui molt millor que el que deixem enrere. Almenys 
des de l’ajuntament intentarem que sigui així.

PLE ORDINARI DEL 29 DE SETEMBRE DE 2011. Podeu consultar l’acta del Ple al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Acords del Ple

Designació del representant de l’Ajuntament d’Alella a la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.
El Ple va acordar designar l’alcalde, Andreu Francisco, re-
presentant de l’Ajuntament d’Alella a l’associació Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.
Aprovat per unanimitat. 
Aprovació inicial del projecte executiu del Centre Cultural 
i Casal d’Alella i urbanització dels espais lliures de Can 
Calderó.
El Ple va aprovar inicialment el projecte executiu del Cen-
tre Cultural i Casal d’Alella i la urbanització dels espais 
lliures de Can Calderó, redactat pels arquitectes Josep 
Vila, Elisabet Ferrer i Esteban Canosa, el pressupost exe-
cutiu per contracte del qual ascendeix a la quantitat de 
6.459.322,62€, IVA inclòs.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i PSC, el vot en 
contra de CiU, Gd’A i  PP . 
Aprovació de les bases de la primera edició de la Beca de 
recerca històrica d’Alella i la seva convocatòria.
El Ple va aprovar les bases i la convocatòria de la primera 
edició de la Beca de recerca històrica d’Alella, una inicia-
tiva que pretén  fomentar i promoure la investigació sobre 
el municipi, en el camp de les ciències socials, ambientals 

i humanes, prioritàriament en l’àmbit de la història, l’ar-
queologia, la geografia del patrimoni cultural i artístic. La 
beca està dotada amb 3.000€. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i PSC, el vot en 
contra de CiU, Gd’A i PP.
Aprovació definitiva de l’Ordenança de circulació i segu-
retat viària.
El Ple va aprovar definitivament l’Ordenança de circulació i 
seguretat viària després d’estimar i incorporar al text defini-
tiu les al·legacions formulades pel Cap de la Policia Local.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, PSC, CiU i Gd’A 
i el vot en contra del PP. 
Reconeixement de compatibilitat a l’arquitecte municipal.
El Ple va aprovar autoritzar la comptabilitat de l’arquitecte 
municipal per a realitzar tasques liberals de la seva professió. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i PSC, l’absten-
ció de CiU i PP i el vot en contra de Gd’A. 
Suport a l’escola catalana. 
El Ple va aprovar una moció dels grups municipals d’ERC-
SxA, PSC, CiU i Gd’A de suport al model d’escola catalana 
en llengua i continguts i de suport al Parlament en la seva 
defensa del sistema d’immersió lingüística. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, PSC, CiU i Gd’A 
i el vot en contra del PP. 

  Glòria Mans, 
Portaveu del grup municipal de PSC 
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CALENDARI DEL CONTRIBUENT GENER-MARÇ 2012 
Impost Béns Immobles - 1a fracció domiciliats                                         01.03.2012 
Mercat Municipal - 1r trimestre                            05.01.2012 a 05.03.2012
Taxa Ocupació Via Pública - 1r trimestre                           05.01.2012 a 05.03.2012
Impost Vehicles Tracció Mecànica                            03.02.2012 a 04.04.2012
Taxa Cementiri Municipal                            03.02.2012 a 04.04.2012
Taxa Entrada Vehicles Guals                            03.02.2012 a 04.04.2012
Taxa Recollida Residus Urbans                            01.03.2012 a 03.05.2012

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

TAXIS D’ALELLA

Servei de taxi al preu de 2€
Per a majors de 65 anys. 
Per a persones amb mobilitat reduïda.
De dilluns a divendres de 7 a 20 h.

93 555 23 39

TAXI A DEMANDA

DEIXALLERIA MÒBIL
Del 3 al 8 de gener (dia 6 festiu)
Del 31 de gener al 5 de febrer 
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h i diumenge de 10 a 13 h
A la Riera Principal, entre Can Vera i el carrer Charles Rivel

Targeta T-10 amb bonificació, al preu de 6,80€.
Per a majors de 65 anys i menors de 18 anys, aturats i persones amb discapacitat física.
Podeu comprar-la a l’Ajuntament i a l’Àgora Punt d’Informació Juvenil.

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

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 
www.alella.cat
De dilluns a divendres de 8.15 a 14 h
Dijous de 16 a 20 h

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

ÀGORA PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
93 540 72 45 
www.alellajove.cat
De dilluns a dijous de 16 a 20 h 
Divendres de 10 a 14 h 

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55
de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h 
divendres i dissabte de 10 a 13 h 

CAN MANYÉ ESPAI D’ART I CREACIÓ
93 540 87 23
www.canmanye.cat
Dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20.30 h
Dissabte i diumenge d’11 a 14 h

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

CASAL DE JOVES CAN GAZA
93 540 85 17
www.alellajove.cat
Dimarts i dijous de 17 a 21 h 
Dimecres i divendres de 16 a 21 h 

CENTRE CULTURAL CAN LLEONART
93 540 40 24 
www.canlleonart.com
De dilluns a divendres de 8 a 14 h
De dilluns a dijous de 16 a 21 h

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95
www.ufec.cat
De dilluns a divendres de 7 a 23 h, dissabte de 8 a 20 h
diumenge i festius de 9 a 14 h 

CONSORCI DO ALELLA
93 555 63 53
www.doalella.cat

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS
93 555 55 09

OFICINA DE TURISME
93 555 46 50
turisme.alella.cat
Divendres i dissabte de 10 a 14.30 h i de 15.30 a 17.30 h
Diumenge de 10 a 14 h

POLIESPORTIU ABELARDO VERA
93 540 19 93
De dilluns a dijous de 8 a 14 h i de 16 a 19.30 h
Divendres de 8 a 14 h

SERVEIS SOCIALS 
93 540 63 07
De dilluns a divendres de 8.15 a 14 h
Dijous de 16 a 20 h

DEIXALLERIA
93 555 86 99
www.ladeixalleria.cat
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Diumenge de 10 a 13 h · Dilluns tancat

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
93 790 55 60 

GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ
93 540 61 71
De dilluns a divendres de 9 a 14 h 

JUTJAT DE PAU
93 555 82 05
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9 a 13 h

Divendres 20 de gener a l’aparcament de davant de Can Lleonart de 10.30 a 13 h.
L’oficina mòbil d’atenció al consumidor de la Diputació atén les vostres consultes sobre consum. 

BUS CONSUM

Nova sessió per tramitar el DNI electrònic a la Policia Local: 10 de gener. La data de recollida és el 16 de 
gener. Cal apuntar-s’hi prèviament. 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: GENER I FEBRER

1 gen.    MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

6 gen.    MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

7 i 8 gen. BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

14 i 15 gen.  GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

21 i 22 gen. MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

28 i 29 gen. BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

4 i 5 de feb. GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

11 i 12 de feb. MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

18 i 19 de feb. BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

25 i 26 de feb. GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

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

Serveis
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Agenda d’activitats

Del 3 al 19 de febrer ‘Contes i llegendes’, de Joan Laborda.

Divendres 3 de febrer a les 20h 
Inauguració

Dijous 9 de febrer a les 20h
Conferència “Viene a cuento”, a càrrec de Norberto Ferrer, 
psicoanalista i metge psiquiatra 

Dimarts 14 de febrer a les 17.30h
L’Hora del conte

Dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20.30 h · Dissabte i diumenge d’11 a 14 h

Exposició a Can Manyé*

De 17.30 a 19h Escola Fabra*
Xerrada ‘Apropament a la gestió de conflictes’ (2a part). Adreçada 
als pares i les mares del municipi. Inscripcions gratuïtes i obertes a 
tothom a educacio@alella.cat.
Col·labora: AMPES i Centres Públics d’Ensenyament d’Alella

De 19 a 21h Can Lleonart*
Taller ‘El gin-tònic perfecte’. Una sessió pràctica on aprendreu a 
realitzar i degustar el gin-tònic perfecte. Preu: 17 euros. Inscripcions 
a Can Lleonart. Més informació a www.canlleonart.com.

Dimecres 25 de gener

19.30h Plaça d’Antoni Pujadas
Sortida per veure el musical Los miserables. Preu: 46 sòcies, 50 no 
sòcies.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

20h Can Lleonart*
Tertúlia ‘Curar l’artrosi, ficció o realitat’. A càrrec del Dr. Aguilera i 
el Dr. Cardona, traumatòlegs. Gratuït.

20.30h Lloc a concretar (consultar http://ateneualellenc.alellaentitats.cat)
Xerrada ‘La Batalla de Montjuïc’. 
Organitza: Ateneu alellenc

Dijous 26 de gener

Barcelona
Ruta a peu guiada i comentada pels escenaris de la Batalla de 
Montjuïc. Més informació: http://ateneualellenc.alellaentitats.cat
Organitza: Ateneu alellenc

D’11 a 13h Can Lleonart*
Taller de compostatge casolà. En aquest taller aprendrem els 
conceptes bàsics del procés de compostatge casolà. Finalment, 
muntarem un compostador. Gratuït. Inscripcions fins al 26 de gener 
a sostenibilitat@alella.cat o al telèfon 93 674 03 94.

Dissabte 28 de gener

9h Cal Xic (autocars Font)*
Sortida a CaixaForum ‘Impressionistes: mestres francesos de 
la col·lecció Clark’. Preu: 9 euros (visita guiada + autocar). Cal 
inscripció prèvia a Can Lleonart. Places limitades. Més informació: 
www.canlleonart.com. 

De 21.30 a 23h Can Lleonart*
Taller ‘Tast comparatiu de garnatxes’, a càrrec de la sommelier Rosa 
Vila. Preu: 17 euros. Més informació a www.canlleonart.com.

Dimecres 1 de febrer

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

Dissabte 4 de febrer

De 18 a 20h Can Lleonart*
Taller ‘Una altra forma de cuinar’. Cuinar amb un robot us aportarà 
recursos, solucions i creativitat a la cuina, ja sigui per al dia a dia 
com per als dies de festa. En aquest taller aprendreu com fer-ho. 
Preu: 5 euros. Més informació a www.canlleonart.com.

Dimecres 8 de febrer

17h Casal de la Gent Gran Can Gaza* 
Xerrada. El bon ús dels analgèsics. A càrrec del Col·legi de 
Farmacèutics de Barcelona. Gratuït.

Dimecres 11 de gener

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia* 
Club de lectura. Es llegirà el llibre Los príncipes valientes, de Javier 
Pérez Andújar. Gratuït.

Dijous 12 de gener

18h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 
Xerrada informativa sobre l’anglès on line. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dimarts 17 de gener

De 17.30 a 19h Escola Fabra*
Xerrada ‘Apropament a la gestió de conflictes’ (1a part). Adreçada 
als pares i les mares del municipi. Inscripcions gratuïtes i obertes a 
tothom a educacio@alella.cat.
Col·labora: AMPES i Centres Públics d’Ensenyament d’Alella

Dimecres 18 de gener

De 10 a 13h i de 16 a 18h Can Lleonart*
Taller de tècnica vocal a càrrec de la soprano Begoña Alberdi. Un 
taller pràctic i amè a l’abast de tothom. Preu: 11 euros. Inscripcions 
a Can Lleonart. Més informació a www.canlleonart.com.

Dissabte 21 de gener

10h Oficina de Turisme
Sortida. Taller de col·locació de caixes niu. Activitat gratuïta i oberta 
a tothom. Té una durada aproximada de 4 hores (de 10 a 14h). Cal 
inscriure-s’hi abans del 19 de gener trucant al telèfon 93 754 00 24 
o bé enviant un correu electrònic a p.slitoral@diba.cat. 
Col·labora: Consorci del Parc de la Serralada Litoral.

Diumenge 22 de gener

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Hora del conte. Hug el cuc, a càrrec de Mercè Cando. La Dusi, una 
titella molt tímida, ens presenta un conte que ens parla d’un cuc 
(l’Hug) que s’enamora d’una estrella. Gratuït.

Dimarts 24 de gener
D’11 a 14h Can Gaza (2n pis)
Taller de Fanalets. Gratuït i sense inscripció.
Organitza: Esplai Guaita’l

18.30h Inici passeig del Germans Aymar i Puig*
Cavalcada de Reis. 
Recorregut: passeig del Germans Aymar i Puig, Can Lleonart, Riera 
Principal, carretera BP-5002, Rambla d’Àngel Guimerà, Empredrat 
del Marxant  i Plaça de l’Ajuntament, on saludaran des del balcó de 
l’Ajuntament. Seguidament, aniran al Casal on els infants podran 
lliurar les seves cartes als Reis Mags d’Orient.

Dimecres 5 de gener

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




