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Aparcades les mobilitzacions 
contra el peatge. 

Preinscripcions a les escoles i a 
l’institut, del 19 al 30 de març. 

Ja es pot navegar pel mapa de 
patrimoni cultural i natural d’Alella. 

Les Jornades Gastronòmiques del Vi DO Alella 
s’amplien a un mes i s’estenen a divuit municipis. 

Més jornades  
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L’any 2007 l’Ajuntament d’Alella va aprovar un document 

estratègic amb l’objectiu de posicionar Alella com a referent 

d’enoturisme de qualitat. D’aleshores ençà hem dut a terme 

diferents accions per tal d’aconseguir aquesta fita. La creació 

del grau superior en Gestió Comercial i Màrqueting del Vi a 

l’Institut d’Alella, l’obertura de l’oficina de turisme a Can Lle-

onart, la implicació decidida en la posada en funcionament 

i gestió del Centre d’Acollida Turística vinculat al celler romà 

de Teià, són segurament les més destacades d’aquests dar-

rers quatre anys. 

El territori de la Denominació d’Origen Alella està composat, 

però, per divuit municipis del Maresme i del Vallès Oriental, a 

cavall de la Serralada Litoral. És per això que ja des de 2008 

vam començar a treballar per tal de coordinar actuacions 

conjuntes d’aquests municipis, fent servir com a fil conductor 

els vins i la DO que compartim, amb l’objectiu d’afavorir la 

dinamització turística, cultural i econòmica del nostre territo-

ri. Tot aquest procés va portar-nos l’estiu de 2010 a la crea-

ció del consorci que agrupa quinze dels divuit ajuntaments i 

el Consell Regulador de la DO, com a representant dels vuit 

cellers, amb l’objectiu compartit de sumar esforços.

Les Jornades Gastronòmiques que es duen a terme aquest 

mes de març són fruit d’aquesta feina que farà que seixanta 

sis restaurants de divuit municipis, quatre d’aquests de fora 

del territori DO, serveixin els seus millors plats maridats amb 

els vins dels nostres cellers.

Les apostes estratègiques requereixen de lideratges clars. 

Aquest és el rol que des de l’Ajuntament d’Alella estem duent 

a terme per generar un major coneixement i identificació de 

la ciutadania d’aquest territori amb els nostres vins, per incre-

mentar l’oferta cultural i d’oci, per generar més activitat eco-

nòmica i per preservar el nostre paisatge i la nostra identitat.
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Més pobles i més dies a les jornades  
···································································································
Les setenes Jornades Gastronòmiques del Vi DO Alella passen de 15 
a 31 dies i s’estenen a 18 municipis del Maresme i el Vallès Oriental. 
···································································································

Les Jornades Gastronòmiques del Vi DO 
Alella segueixen creixent i ampliant el 
seu àmbit d’influència. El canvi d’imat-
ge, de calendari i de gestió introduïts a 
l’edició anterior pel Consorci DO Alella, 
com a nou organitzador de les jorna-
des, comença a donar els seus fruits. 
Enguany hi participen més municipis i 
més restaurants,  i hi haurà més dies per 
poder gaudir del bon vi i la bona cuina. 

Més jornades: de 15 a 31 dies 
Les jornades s’amplien dues setmanes 
i es faran de l’1 al 31 de març per do-
nar més oportunitats als restaurants 
que hi participen a promocionar els 
menús. L’ampliació de les jornades és 
una demanda del sector de la restaura-
ció i una manera de treure major profit 

Les Jornades Gastronòmiques 
del Vi DO Alella se celebren 
de l’1 al 31 de març. 

a l’esforç organitzatiu del Consorci i el 
treball de difusió que es fa en coordina-
ció amb els ajuntaments dels municipis 
participants i dels Consorcis de Promo-
ció Turística del Maresme i del Vallès 
Oriental.  

Més municipis: de 14 a 18 
En aquesta setena edició, les jornades 
s’estenen a més municipis i amplien 
la seva influència fora del territori DO. 
Enguany són 18 les localitats que hi 
participen, quatre més que a l’edició 
anterior. Excepte Vilassar de Mar, re-
peteixen la resta de municipis de l’any 
passat —Alella, Cabrils, El Masnou, 
Montgat, Montornès del Vallès, Premià 
de Mar, Pineda de Mar, Sant Fost de 
Campsentelles, Teià, Tiana, Vallroma-

nes, Vilanova del Vallès i Vilassar de 
Dalt— i s’hi incorporen cinc de nous: 
Arenys de Munt, Canet de Mar, La Roca 
del Vallès, Martorelles i Santa Susanna. 

Més restaurants: de 54 a 66 
Elevar la qualitat de l’oferta de les jor-
nades i consolidar una xarxa de res-
taurants implicats en la promoció del 
vi, són alguns dels objectius que es va 
marcar el Consorci DO Alella a l’hora de 
fer-se càrrec de l’organització d’aquest 
esdeveniment gastronòmic. Per aquest 
motiu es valora molt positivament que 
la major part dels restaurants vulguin 
repetir l’experiència de participar en les 
jornades i que, a més, se n’afegeixen 
de nous. Enguany 66 restaurants, 12 
més que l’any passat, ofereixen les se-
ves millors propostes culinàries acom-
panyades per vins de la DO Alella. 

L’oferta és ben variada i adequada 
a tots els gustos i butxaques. Els preus 
dels menús oscil·len entre els 20 i els 
50€. Els vins se serveixen a copes, de 
manera que els comensals poden degus-
tar més varietats de vins amb els menús.

El Consorci va organitzar a finals 
de gener una trobada entre els vuit ce-
llers i els restaurants per tal de posar 
en contacte els dos sectors i facilitar 
els restauradors l’elecció dels vins que 
millor s’avenen amb les seves propos-
tes culinàries. Més informació a www.
doalella.cat.

Celler Marfil
Cuinalella
La Nau d’Alella
Les Terrasses
Masia Can Sors
Masia La Vinya
Restaurant 1789                              

RESTAURANTS D’ALELLA 
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La Generalitat es compromet a estudiar 
la singularitat del peatge d’Alella 
·······················································································································································
L’Ajuntament suspèn provisionalment la mobilització contra el peatge prevista per al 26 de febrer davant del compromís 

del conseller Recoder d’estudiar la situació excepcional d’aquest accés.

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

L’Ajuntament va suspendre provisional-
ment l’acte reivindicatiu convocat per 
al 26 de febrer en contra del nou siste-
ma de bonificacions als peatges, da-
vant del compromís de la Generalitat 
d’estudiar la singularitat del peatge 
d’Alella i de presentar una nova pro-
posta relativa al sistema que s’aplica 
en aquest accés. 

Aquesta és la voluntat expressada 
pel conseller de Territori i Sostenibilitat, 
Lluís Recoder, a la reunió mantinguda 
el 9 de febrer amb els alcaldes d’Alella, 
Andreu Francisco, Mollet del Vallès, Jo-
sep Monràs, i Terrassa, Pere Navarro. 
Els tres alcaldes van traslladat al conse-
ller el seu malestar amb la decisió d’eli-
minar l’exempció que s’aplicava a 
aquests peatges des de 2007 i li van 
demanar el restabliment de la gratuïtat 
per a la mobilitat obligada als peatges 

d’Alella, Mollet i Terrassa-Les Fonts.
A la reunió, el conseller Recoder es 

va comprometre a estudiar personal-
ment la situació excepcional dels tres 
peatges i va emplaçar els alcaldes a 
una propera reunió per tal de donar-los 
resposta a la seva petició. 

Davant d’aquest compromís, i ate-
nent a la petició expressa del conseller, 
l’Ajuntament va decidir suspendre l’ac-

te reivindicatiu convocat per al 26 de 
febrer. Aquesta suspensió va ser ratifi-
cada pel Ple de l’Ajuntament el 23 de 
febrer, amb una moció en la qual 
s’acorda la suspensió de la mobilitza-
ció i s’estableix un termini prudencial 
de 45 dies per tal de rebre resposta per 
part de la conselleria. Passat aquest 
termini es decidiran les accions a em-
prendre. 

L’Ajuntament va acordar suspendre provisionalment l’acte reivindicatiu previst per al 26 de febrer.

La Generalitat ha començat a aplicar 
des de l’1 de febrer el descompte per 
als vehicles amb alta ocupació al peat-
ge d’Alella (VAO) i la resta de peatges 
de la C-32 i la C-33.  La bonificació 
per als VAO és del 40% i es pot sumar, 
en funció dels casos, a la de recurrèn-
cia (30%) i a la de vehicle de baixes 
emissions (30%).

Sistema provisional de control
L’aplicació del descompte per a vehi-
cles amb alta ocupació s’ha avançat 

Descomptes per als vehicles amb alta ocupació 
uns dos mesos respecte de l’inicial-
ment previst, segons fonts de la Gene-
ralitat. Provisionalment i mentre s’im-
planta un sistema més automatitzat, 
els vehicles que vulguin gaudir d’aquest 
descompte i disposin d’un sistema de 
pagament telemàtic (VIA T) han de re-
alitzar el pagament en les vies de paga-
ment manual que estan senyalitzades 
amb el logotip 3+ i informar-ne el per-
sonal de la cabina. Aquest fa la com-
provació i validació pertinents per tal 
que s’apliqui el descompte. La reduc-

ció és per a turismes amb 3 o més ocu-
pants. Aquest descompte, igual que la 
reducció per recurrència o baixes emis-
sions, només abasten els vehicles lleu-
gers en els desplaçaments de dilluns a 
divendres no festius. Per poder aco-
llir-s’hi, els usuaris han d’efectuar el 
pagament amb teletac. En el cas dels 
vehicles ecològics, cal també acredi-
tar-ne la condició i donar-se d’alta mit-
jançant el portal www.ecoviat.cat.

Més informació sobre el sistema de 
bonificació a www.autopistas.com. 

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

El Ple va aprovar la suspensió de l’acte 
del 26 de febrer i donar un termini de 45 
dies per rebre resposta de la conselleria
···················································
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S’incrementa l’atenció a Serveis Socials 

Serveis Socials de l’Ajuntament ha 
incrementat la seva activitat durant 
l’any passat. Al 2011 es van realitzar 
des d’aquest servei un total de 1.901 
intervencions professionals. Les pro-
blemàtiques tractades són ben diver-
ses. Les dificultats econòmiques i la 
manca d’autonomia personal van ser 
les principals demandes. Però n’hi ha 
d’altres, com ara les dificultats en les 
relacions familiars o socials, malalties 
físiques o mentals, manca de formació 
i orientació laboral, ajut a persones dis-
capacitades, dificultats d’aprenentatge 
escolar o qüestions relacionades amb 
les llars, com són la manca o les defici-
ències als habitatges.

El SAD es consolida
El servei d’atenció domiciliària (SAD) 
s’ha consolidat en els seus quatre 
anys de funcionament com una bona 
alternativa per a la gent gran que vol 
seguir vivint a casa seva. L’any passat 
van utilitzar aquest recurs 71 usuaris i 
usuàries - 56 dones i 15 homes- que 
es van beneficiar de més d’un cente-
nar de serveis d’atenció personal, ajut 
a la llar o menjar a domicili. En total 
es van realitzar 7.079 hores d’atenció 

···································································································
L’equip de Serveis Socials de l’Ajuntament va fer prop de 2.000 
intervencions professionals al llarg de 2011. 
···································································································

personal i 855 hores de neteja, i es van 
servir 2.732 àpats a domicili. El servei 
d’atenció domiciliària va suposar un 
cost de més de 174.000€. 

També es van incrementar el núme-
ro de persones que utilitzen el servei 
de teleassistència, que consisteix en un 

terminal connectat a una central d’alar-
mes. L’any passat disposaven d’aquest 
aparell 160 persones, 16 més que 
el 2010. L’Ajuntament va destinar a 
aquest recurs, cofinançat amb la Dipu-
tació de Barcelona, més de 14.000€.

Més ajuts socials
A més del serveis d’atenció i assessora-
ment, des de Serveis Socials també es 
dóna resposta a d’altres demandes per 
fer front a situacions familiars i perso-
nals agreujades per la crisi econòmica. 
Així, l’any passat es van incrementar els 
recursos destinats a ajuts socials. Van 
ser més de 77.000€ dedicats a ajuts a 
menors i a famílies que pateixen serio-
ses dificultats socials i econòmiques. El 
destí d’aquests ajuts van ser per despe-
ses de menjador i llibres escolars, llo-
guer  d’habitatge,  aliments,  desplaça-
ments per temes de formació, i atenció 
a la salut. D’aquest, més de 7.000€ 
van servir per subministrar productes 
d’higiene i alimentació a famílies amb 
dificultats econòmiques. Aquests ajuts 
bàsics van beneficiar un total de 154 
persones, 95 adults i 59 infants.

L’any passat es van destinar prop 
de 600.000€ a Serveis Socials, dels 
quals 167.000€ van ser finançats per 
altres administracions (Generalitat, Di-
putació i Consell Comarcal) i la resta 
per l’Ajuntament.

Les oficines de Serveis Socials estan ubicades des de fa dos anys a l’edifici municipal del Torrent Vallbona.

Nova empresa adjudicatària al SAD 

El SAD està gestionat des de començament de març per una nova empresa 
adjudicatària. Clece S A s’ha fet càrrec del servei al ser la proposta millor 
valorada de les quatre que es van presentar al concurs per a la nova con-
tractació del servei convocat per l’Ajuntament. El servei ha estat adjudicat 
per un termini de dos anys, prorrogables dos més, per un preu màxim anu-
al de 200.055 euros (IVA inclòs). Entre d’altres millores, l’empresa ofereix 
més hores anuals d’estimulació cognitiva i mobilitat funcional per als 
usuaris i més sessions del grup de suport als cuidadors. El canvi de gestió 
no comportarà canvis per als usuaris, ja que es manté la major part de 
la plantilla de treballadores que fins ara realitzava els serveis d’atenció.

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

L’any passat van utilitzar el
SAD 71 persones que van rebre 
un total de 8.000 hores d’assistència 
i 2.732 àpats a domicili.
···················································
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Neu sense conseqüències 

Preinscripcions a les escoles, 
del 19 al 30 de març

El temporal de neu i fred del mes de febrer no va provocar incidents al municipi. 

La neu que va caure a Alella el 2 de fe-
brer va emblanquinar els barris de la 
part alta del municipi sense produir pro-
blemes d’accés a aquest sectors ja que 

Ajornat l’inici del període del 
primer cobrament de l’IBI 
L’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació ha decidit endarrerir 
l’inici del període de cobrament de 
la primera fracció de l’IBI, que s’ha-
via de començar a fer efectiu a par-
tir de l’1 de març. L’ajornament 
està motivat pels dubtes generats 
sobre el tipus impositiu municipal 
que s’ha d’aplicar arrel de la nota 
informativa emesa pel Ministeri 
d’Hisenda el 20 de febrer referent 
als criteris d’aplicació del Real De-
cret-llei de l’Estat, del 30 de de-
sembre, pel qual s’estableix un in-
crement del 10% en aquest impost. 
A la nota del Ministeri d’Hisenda no 
queda clar quin és el tipus imposi-
tiu d’IBI a aplicar l’any 2012 quan 
l’Ajuntament hagués aprovat un 
percentatge superior al de l’any 
2011, com és el cas d’Alella que va 
incrementar del 0,72 al 0,74% el 
coeficient municipal. L’endarreri-
ment en el cobrament pretén evitar 
complicacions administratives i 
confusió als ciutadans, de manera 
que els rebuts no es començaran a 
cobrar fins que l’Estat aclareixi la 
situació. 

L’Ajuntament reclama el pagament 
del deute a la Generalitat 
La Generalitat té un deute pendent 
amb l’Ajuntament de prop de 2,5 
milions d’euros. Són diners que 
el Consistori alellenc ja ha avan-
çat i que encara no ha cobrat. A 
aquest retard s’afegeix la reducció 
de les aportacions per al manteni-
ment d’alguns serveis com la llar 
d’infants municipal o el transport 
públic, la qual cosa obliga l’Ajun-
tament a incrementar els recursos 
que destina a aquests serveis. Da-
vant d’aquesta situació, el Ple de 
l’Ajuntament va aprovar el 23 de 
febrer una moció en la qual insta 
la Generalitat a liquidar el deute 
pendent amb l’Ajuntament de “for-
ma urgent i prioritària” i en cas que 
això no fos possible a establir  “amb 
caràcter d’urgència, un calendari 
per al pagament del deute”. La mo-
ció va ser presentada pel PSC i va 
ser aprovada amb els vots a favor 
d’ERC+SxA, Gd’A i PP i el vot en 
contra de CiU. 

la nevada no va ser tan intensa com la 
del 8 de març del 2010 i l’Ajuntament 
va escampar sal suficient per evitar 
l’acumulació de gel a la calçada. 

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

Els centres educatius posen en marxa 
aquest mes la maquinària per preparar 
el proper curs escolar 2012-2013. Del 

19 al 30 de març, ambdós inclosos, 
s’han de fer les preinscripcions al se-
gon cicle d’educació infantil (P3, P4 i 
P5), educació primària (1r, 2n, 3r, 4t, 
5è i 6è) i educació secundària obliga-
tòria (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO).
     Les preinscripcions s’han de pre-
sentar preferentment al centre educa-
tiu triat en primera opció acompanya-
des de la documentació necessària per 
acreditar els diferents criteris de bare-
mació. Més informació a www.gencat.
cat/ensenyament. 

Calendari de preinscripció i matriculació 

Publicació de l’oferta  14 de març
Període de preinscripció  del 19 al 30 de març 
Publicació de les llistes baremades provisionals  17 d’abril
Termini per presentar reclamacions a les llistes baremades  del 18 al 20 d’abril
Publicació de les llistes baremades definitives  25 d’abril 
Publicació de les llistes d’alumnat admès  18 de maig
Període de matrícula  del 4 al 8 de juny

Els horaris per fer les preinscripcions són els següents:
Escola Fabra: Dilluns i dimecres, de 15.30 a 17h. Dimarts i dijous, de 8.30 a 13h. Divendres, de 9 a 13h.
Escola La Serreta: De dilluns a divendres de  10 a 13h. De dilluns a dijous, de 15 a 16.30h
Institut Alella: De dilluns a divendres, de 9 a 13h. Dilluns, dimarts i dijous, de 16h a 18h.                                  
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···································································································
El 36% dels contribuents es beneficien dels descomptes. 
···································································································

Més de 1.340 famílies tindran 
reduccions a la taxa de residus 

Un total de 1.348 famílies es benefici-
aran enguany d’una reducció en la taxa 
de residus. Són el 36% dels contribu-
ents obligats a pagar aquesta taxa que 
han decidit acollir-se a totes o alguna 
de les tres vies de bonificació que esta-
bleix l’ordenança fiscal de recollida i 
tractament de residus. 

Aquestes reduccions s’apliquen des 
de 2005 i per aconseguir-les cal reco-
llir les bosses compostables en els dos 
lliuraments gratuïts que fa cada any 
l’Ajuntament, acreditar més de 6 en-
trades a la deixalleria o formar part de 
la xarxa de compostadors casolans. Els 
descomptes obtinguts per aquests ciu-
tadans oscil·la entre el 10 i el 50%. 

A aquestes rebaixes cal afegir els 
16€ de descompte addicional que 

10% 
20%
30%
40%
50%
TOTAL 

886 famílies 
189 famílies 
189  famílies  
34 famílies 
50 famílies 
1.348  contribuents bonificats 

ELS DESCOMPTES 

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

S’amplia el padró de contribuents 
de la taxa de residus 
L’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa de residus, que va ser modifi-
cada per adaptar-la a la nova nor-
mativa vigent en el Ple municipal 
del mes d’octubre,  amplia els sub-
jectes passius que tenen obligació 
de pagar-la. A partir d’ara també 
s’aplicarà una taxa de residus als 
locals comercials inactius, als lo-
cals destinats a usos privats i als 
solars sense edificar. Segons esta-
bleix l’ordenança de gestió de resi-
dus, aquests nous contribuents 
-solars sense edificar i locals inac-
tius i d’ús privat- podran acollir-se 
a dos dels tres descomptes que 
preveu la taxa: la reducció del 20% 
per integrar-se a la xarxa de com-
postatge casolà i les vinculades a 
les aportacions realitzades a la dei-
xalleria, que són del 10 i el 20% 
depenent del número de lliura-
ments.  

S’avança la prohibició de fer foc 
en zones forestals 
El Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural de la Generalitat ha 
avançat un mes la prohibició d’en-
cendre cap tipus de foc en terreny 
forestal. Així, des del passat 15 de 
febrer i fins al 15 d’octubre queda 
prohibit encendre cap tipus de foc, 
inclosa la crema de 
rostolls i la utilit-
zació de fogons 
de gas, barbaco-
es de qualsevol 
mena o similar, en 
els terrenys forestals, 
siguin o no poblats d’espècies ar-
bòries, i a la franja de 500 metres 
que els envolta. També es prohi-
beix cremar rostolls, fer focs d’es-
barjo, fer foc per a activitats relaci-
onades amb l’apicultura, llençar 
coets, globus, focs d’artifici o al-
tres artefactes que continguin foc, i 
la utilització de bufadors o similars 
en obres realitzades en vies de co-
municació que travessin terrenys 
forestals. Per poder cremar rostolls 
o encendre foc cal demanar una 
autorització extraordinària a la Di-
recció General del Medi Natural i 
Biodiversitat de la Generalitat. 

RECICLEU BÉ
I ACONSEGUIU FINS AL

50%
DE DESCOMPTE EN LA TAXA 
DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

-10% 
si recolliu les bosses compostables en els dos lliuraments que l’Ajuntament fa cada any

-20%
si feu compostatge casolà, ja sigui amb compostador de jardí o d’interior

-10% o -20%
depenent de si feu ús de la deixalleria entre 6 i 9, o més de 9 vegades, 

entre l’1 d’octubre de 2011 i el 30 de setembre de 2012

-16€
Descompte addicional per a totes les famílies amb dret a algun d’aquests descomptes.

s’aplica a aquests contribuents proce-
dent de la reversió del cànon de retorn 
que la Generalitat paga a l’Ajuntament 
per la qualitat i la quantitat de la frac-
ció orgànica recollida al municipi. 
L’Ajuntament d’Alella és l’única pobla-
ció catalana que repercuteix aquest cà-
non en la ciutadania.
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Ja es pot navegar pel mapa patrimonial d’Alella 
·······················································································································································
El mapa del patrimoni cultural i natural inclou informació sobre 418 elements dels municipi.
·······················································································································································

Des del mes de febrer ja es pot consul-
tar el mapa virtual del patrimoni cultu-
ral i natural d’Alella, elaborat a partir 
d’un conveni subscrit entre l’Ajunta-
ment i la Diputació de Barcelona. El 
mapa inclou informació sobre 418 ele-
ments patrimonials del municipi i és el 
resultat d’un exhaustiu treball de tria i 
recopilació de tots aquells béns patri-
monials susceptibles de ser reconeguts 
com a rellevants o singulars pels seus 
valors històrics, artístics, simbòlics o 
identitaris. Així, al mapa es pot trobar 
informació tan diversa com la de les pe-
res farcides del bon cristià, la Vall de 
Rials, Sant Feliu o Can Lleonart. 

El mapa, que es pot consultar a tra-

vés de les pàgines web de la Diputació 
i de l’Ajuntament, facilita un coneixe-
ment global del patrimoni del poble i 
és, també, una eina de suport a la ges-
tió municipal que pot ajudar a la plani-

ficació urbanística i a la difusió i pro-
moció del municipi. Es tracta d’un 
instrument viu i dinàmic que es pot 
anar enriquint progressivament amb la 

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

El mapa recull elements patrimonials 
classificats en cinc categories: 
patrimoni immoble, moble, documental, 
immaterial i natural. 
···················································

incorporació de  nous elements. El 
mapa no és, en cap cas, un catàleg del 
patrimoni arquitectònic o urbanístic de 
la població amb una normativa associ-
ada de protecció, sinó una base de da-
des amb informació a l’abast de tots els 
ciutadans. 

Cinc categories patrimonials 
El mapa classifica els elements recollits 
en cinc categories diferents: patrimoni 
immoble, moble, documental, immate-
rial i natural. Del total d’elements in-
ventariats, un 79% correspon a patri-
moni immoble (edificis, conjunts i 
elements arquitectònics, jaciments ar-
queològics i obra civil). La resta del re-
pertori inclou un 11% de patrimoni 
natural (zones d’interès natural i espè-
cimens botànics singulars); un 4,5%, 
documental (fons documentals i d’imat-
ges); un 2,5% de patrimoni moble (col-
leccions, objectes i elements urbans) i 
un 1,6%, d’elements immaterials (ma-
nifestacions festives, tradicions orals, 
música i dansa, costumari i tècniques 
artesanals). 

Cadascun dels elements que formen 
part del mapa de patrimoni té una fitxa 
que conté imatges i informació dividida 
en cinc apartats: ubicació, classifica-
ció, descripció, història i bibliografia. 

Les beques solidàries se’n van enguany a El Salvador 
El Salvador és el destí d’enguany de les 
estades solidàries becades per l’Ajun-
tament. Es tracta de la quarta convoca-
tòria de dues beques per participar en 
alguns dels projectes de cooperació i 
desenvolupament que promouen les 
ONG als països més desafavorits. 

Les estades solidàries són una 
aproximació en primera persona a la 
realitat del Sud i una oportunitat per 
aprendre sobre el món on vivim. En-
guany les estades es faran al juliol i 
consistiran a participar en un dels pro-

jectes que l’Associació Cooperacció 
promou a El Salvador. 

Per optar a una de les dues beques 
cal ser major de 21 anys i estar empa-

dronat a Alella des de fa al menys dos 
anys. Les sol·licituds s’han de presentar 
a l’Ajuntament del 28 de març al 16 

d’abril. Més informació a www.alella.cat

Jornada de formació 
Els membres de la Comissió de Coope-
ració van participar el 4 de febrer en una 
jornada de formació sobre avaluació de 
projectes amb l’objectiu de millorar el 
procés l’hora de valorar els projectes 
que se subvencionen des de l’Ajunta-
ment. Anualment es realitza formació 
als membres de la comissió amb la vo-
luntat d’ampliar i actualitzar els coneixe-
ments sobre desenvolupament. 

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

Del 28 de març al 16 d’abril està obert 
el termini per presentar les sol·liciuds
···················································
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Arcadi Alibés parla de l’èpica de 
les maratons a Can Lleonart 

Si us agrada córrer i viatjar, no us po-
deu perdre la tertúlia programada per 
al 15 de març a Can Lleonart. El perio-
dista de TV3, Arcadi Alibés, ens expli-
carà l’èpica i les anècdotes de les ma-
ratons de la història dels Jocs Olímpics 
i les seves experiències a cadascuna de 
les ciutats que han estat seu dels Jocs. 
Serà un petit tast del material que con-
forma el seu segon llibre que surt 
aquest mes a la venda amb el títol Les 
petjades dels herois. 

Seguint aquestes petjades, el perio-
dista català és a un pas de convertir-se 

en el primer corredor del món que com-
pleta les maratons de les 22 seus olím-
piques. Aquest darrer treball combina 
un recorregut per l’esperit dels millors 
maratonians del món, amb la filosofia 
viatgera i la passió de l’autor per córrer. 
La cita és el 15 de març a les 20h.

La segona tertúlia del mes està de-
dicada a l’art modern català. Àngels 
Fondevila, conservadora del MNAC, 
parlarà sobre aquesta època d’esplen-
dor, que va des del segle XIX fins a  
principis del segle XX, i dels artistes 
més destacats com Fortuny, Rusiñol, 
Gaudí, Picasso o Gargallo. La tertúlia, 
programada per al 22 de març a les 
20h, es complementarà amb una visita 
al MNAC prevista per al mes de maig. 

Itineraris i sortides
A més de l’itinerari de ‘Masies, aigua i 
paisatge del Maresme’, Can Lleonart té 
d’altres propostes: caminar pel Mont-
seny, en una sortida programada per al 
21 de març, o gaudir de les rieres que 
ens envolten en un itinerari previst per 
al 24 de març que estarà guiat per 
l’ambientòleg Pol Guardis. 

El 29 de març, nova sessió de cine-
ma social amb la projecció del film 
Welcome: la colpidora història d’un 
jove kurd que intenta creuar el canal de 
la Mànega nedant per reunir-se amb la 
seva amada. Més informació a www.
canlleonart.com.

Convocatòria de subvencions per 
a les activitats de les entitats

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

L’Àgora organitza un curs de 
manipuladors d’aliments 
El Punt d’Informació Juvenil Àgora 
organitza aquest mes de març un 
curs de manipuladors d’aliments 
adreçat a joves a partir de 16 anys. 
El curs consta d’una única sessió 
de quatre hores programada per al 
14 de març de 16 a 20h. L’objectiu 
és que els participants aprenguin 
les eines bàsiques per dur a terme 
una correcta manipulació dels ali-
ments i les característiques bàsi-
ques dels estris que s’hi utilitzen. 
En acabar la sessió s’avaluarà els 
alumnes i s’expedirà el carnet de 
manipulador/a a aquells que supe-
rin la prova d’avaluació. El curs 
costa 20€ i cal apuntar-s’hi a l’Àgo-
ra fins al 7 de març. Dins de les 
activitats programades per aquest 
mes, l’Àgora organitza una xerrada 
amb el títol ‘Busco pis, per on co-
menço?’, a la qual s’explicaran els 
consells bàsics que cal tenir en 
compte a l’hora de buscar un habi-
tatge. La xerrada és gratuïta i es 
farà el 21 de març de 18.30 a 
20h. El diumenge 25 de març arri-
ba el dia de la calçotada jove. Serà 
a partir les 14h a Can Gaza i a les 
11h si vols ajudar a preparar els 
calçots. Després de dinar, hi haurà 
bingo. Els tiquets es poden adquirir 
fins al 20 de març a l’Àgora i al Ca-
sal de Joves Can Gaza, per un preu 
de 9€. Més informació al Punt d’In-
formació Juvenil (93 540 72 45)  i 
a pij@alella.cat. 

Busquem les parelles d’or
L’Ajuntament tornarà a fer enguany 
un reconeixement a les parelles del 
municipi que compleixen 50 anys 
de casats. Les parelles casades el 
1962 que estiguin interessades a 
participar s’han d’apuntar prèvia-
ment a l’Associació de Gent Gran 
d’Alella. Per participar-hi cal pre-
sentar els certificats d’empadrona-
ment i de matrimoni. 

El programa ‘Divendres’ visita 
Alella del 5 al 7 de març 
El programa ‘Divendres’ de TV3 fa 
parada a Alella els dies 5, 6 i 7 de 
març. L’equip de l’Espartac Peran  
fa el programa des de la Plaça de 
l’Ajuntament. 

L’Ajuntament preveu obrir el proper 
mes d’abril la convocatòria per a la 
concessió de subvencions de caràcter 
ordinari i extraordinari per a les activi-
tats de les entitats d’Alella. Poden op-
tar a les subvencions les persones físi-
ques i les entitats, associacions i 
organismes públics o privats, sense 
ànim de lucre, legalment constituïdes 
dins de l’àmbit del terme municipal. El 

termini per presentar les sol·licituds i la 
documentació requerida serà, previsi-
blement, del 2 al 30 d’abril, ambdós 
inclosos. 

Les bases de la convocatòria, que 
seran portades a aprovació per part de 
la Junta de Govern, s’elaboraran tenint 
en compte la nova ordenança general 
de subvencions aprovada per l’Ajunta-
ment d’Alella.



···················································································································································································································································
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Deu dies per a la poesia 
···································································································
La cinquena edició d’Espais de Poesia se celebra del 13 a 23 d’abril. 

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

Alella es disfressa 

Més de 500 persones visiten 
l’exposició ‘Contes i llegendes’ 

Més de 500 persones han visitat 
l’exposició de ‘Contes i llegendes’ 
de Joan Laborda, que ha estat 
instal·lada a Can Manyé del 3 al 
19 de febrer. L’espai d’art i creació 
ha rebut la visita de varis grups 
d’escolars procedents dels centres 
educatius del municipi. 

Les millors melmelades de taronja 

Prop d’una trentena de persones 
van participar en el 1r Concurs de 
melmelades de taronges ecològi-
ques de la Vall de Rials, organitzat 
pel Mercat Municipal d’Alella. De 
totes les melmelades elaborades, el 
jurat va considerar que les millors 
eren les presentades per Tomás 
Ribas, Montse Mañas i Verena Ri-
bas, que van obtenir el primer, se-
gon i tercer premi, respectivament. 
El concurs es va celebrar el 28 
de gener i una setmana abans es 
van repartir les taronges de forma 
gratuïta. Aquesta iniciativa és una 
més de les accions que promou el 
Mercat per a promocionar la seva 
activitat. 

Alella serà de nou territori poètic del 
13 al 23 d’abril. Espais de Poesia tor-
na a la primavera per cinquè any con-
secutiu per donar veu als poetes cata-
lans i difondre la creació literària des 
de diferents visions i disciplines artísti-
ques. Els dies més poètics tindran, 
com sempre, diversos i variats escena-
ris. Can Lleonart, Can Manyé, la Bibli-
oteca, el Bosquet i Can Bouquet i tam-
bé les places i carrers del poble seran 
espais de poesia. 

El programa arrenca amb la inau-
guració de l’exposició ‘La lletra a l’ull’ a 
Can Manyé, una proposta de l’escola 
d’art i disseny Edra de Rubí que ens 
convida a reinterpretar la poesia a tra-
vés d’un espai d’ombra i llum amb dis-
ciplines artístiques de caire material, 
digital, estàtic o mòbil. L’exposició s’in-
augura el divendres 13 d’abril a les 
20.30h.

Els Espais continuen amb el recor-
regut literari ‘Geografies i poemes’, gui-
at per la poeta de Cabrera de Mar, 
Anna Maluquer, i un cercavila poètic 
musical amb la Big Bang Valona i els 
poetes Enric Casasses i Salvador Gi-
ralt.  Després de fer parada a l’obra de 
Marius Torres, en el club de lectura de 

la Biblioteca, Espais de Poesia tornarà 
a reunir les primeres figures de la poe-
sia maresmenca en la Trobada de poe-
tes del Maresme, que enguany arriben 
acompanyats de la música del grup de 
folk Nikòsia. 

El recital Poesia als quatre vents, 
amb la veu de Núria Martínez-Vernis i 
Miquel de Palol a la Masia de Can Bou-
quet és altra de les cites destacades 
d’una edició que també inclou la pre-
sentació del llibre Més enllà dels grills, 
de Laia Llobera, guanyadora del darrer 
premi Alella a Maria Oleart, i el lliura-
ment dels premis de la fase local XXIX 
Mostra Literària del Maresme al Casal 
d’Alella. Espais de Poesia s’acomiada 
el dia de Sant Jordi amb la presentació 
del llibre Tots els sorolls del món, de 
Vicenç Llorca. 
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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 Un edifici amb història, un equipament de futur 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Impostura 

Quan es va tractar de cosir-nos a multes amb una 
càmera fotogràfica, llavors no hi van haver legali-
tats ni procediments que valguessin. S’ho va passar 
tot pel forro, fins que no va poder-ho aguantar més. 
Quan es tracta de discriminar els nens d’Alella, as-
signant recursos públics a uns sí i a altres no, lla-
vors tampoc passa res. Això és política, se’ns va dir. 
Quan es tracta de convocar malament els Plens i 
de no passar comptes, i de mirar-se la crisi des del 
melic del càrrec i fer mans i mànigues per apujar-se 
el sou, llavors sí, el nostre alcalde és el primer de 
la classe. 

Ara bé, quan es tracta de rectificar la pujada de 
l’IBI que ha decretat, perquè és conscient que s’ha 
passat de frenada, llavors de cop i volta li entra la 
urticària legalista i se’n renta les mans. Ara resulta 
que no s’hi pot fer res. Que sigui un increment inne-
cessari i injust pels ciutadans, doncs què hi farem! 
L’alcalde ens ha vingut a dir que està lligat de peus 
i mans pel seu propi error. Té conya la cosa! I per si 
de cas, doncs ja se sap, la culpa és del govern de 
l’Estat del PP de Madrid; potser per no haver-lo con-
sultat?  Potser haurien d’haver sabut que a Alella no 
calia pujar l’IBI el 10%, sinó que amb el  2,7% del 
nostre alcalde  ja n’hi havia més que prou. 

(Des)mentint el seu propi compromís electoral, 
aquell que proclamava que ens podíem permetre 
construir un Casal de somni en plena crisi, l’alcalde 
va decidir pujar l’IBI amb tanta urgència que no se 
li va ocórrer esperar a veure què faria el nou govern 
a Madrid. El darrer Ple municipal va ser tot un po-
ema. Ens vam trobar amb un alcalde molt crispat 
per haver de parlar de l’assumpte, perquè se sap 
en fals, i no té cap ganes ni interès en rectificar ni 
compensar al ciutadà al que se suposa que serveix. 
Què és un alcalde? Un funcionari del vot, o un líder 
ciutadà? Un encarregat del poder o un representant 
del poble? El nostre alcalde ho té molt clar. I s’hi 
aplica a fons.

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

Després d’anys de reivindicacions per aconseguir 
una Escola Fabra unificada, el passat 2011 ja es 
va poder iniciar el curs al recinte ampliat, a la zona 
del Bosquet. L’ampliació de l’Escola Fabra ha estat 
possible gràcies a la constància en la reivindicació 
de la ciutadania d’Alella davant del Departament 
d’Ensenyament, en especial de les famílies dels 
alumnes, el professorat i l’AMPA, i també, gràcies a 
la valentia del govern municipal que va aconseguir 
un conveni per tal de avançar l’ampliació de l’es-
cola, responsabilitzant-se de dur a terme les obres 
i finançant més de 3 milions d’euros per assegurar 
que aquesta ampliació fos avui una realitat.

Amb la marxa de l’alumnat al nou equipament, 
l’edifici històric de l’Escola obre les portes a d’altres 
usos, una oportunitat que permetrà millorar el ven-
tall d’equipaments públics del poble i alguns dels 
serveis que s’ofereixen des del consistori. 

Una primera fase de l’adequació de l’edifici als 
nous usos es va dur a terme el passat estiu, per a 
preparar l’espai per donar continuïtat  a l’Escola 
d’Adults  i acollir des d’aquest gener els alumnes 
del Programa de Qualificació Professional Inicial 
(PQPI). Properament començarem unes obres de 

remodelació de l’edifici que suposaran una gran 
inversió. Un impuls important que convertirà les 
instal·lacions en un equipament que donarà cabu-
da als serveis ja esmentats i al nou Equipament 
Juvenil d’Alella, fruit de la unificació dels serveis de 
la Regidoria de Joventut, és a dir, el Casal de Jo-
ves, actualment a Can Gaza, i el Punt d’Informació 
Juvenil, entre d’altres. A més, l’antiga Escola Fabra 
serà la nova casa de l’Esplai Guaita’l, que, coinci-
dint amb el seu desè aniversari, veuria ampliats els 
espais de què disposa. Així doncs, concentrarem en 
un únic Equipament Juvenil els esforços dedicats 
al nostre jovent, incrementant espais, especialitzant 
els serveis i ajuts dirigits als i les joves, i agrupant 
els recursos humans de què disposa l’Ajuntament 
que estaran més a prop del nostre jovent.

“Donarem nous usos educatius a l’edifici de l’es-
cola Fabra del poble” i “Potenciarem les polítiques 
juvenils, fent-les prioritat del govern”, dos punts del 
nostre programa electoral que pocs mesos després 
de les eleccions ja comencen a fer-se realitat i que 
permetran que l’edifici històric de les Escoles Fa-
bra continuï essent un punt de referència de la vida 
educativa i juvenil del nostre poble.

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 L’ego sobre els interessos d’Alella 

PARTIT POPULAR Pleno municipal de febrero: ERC-PSC mantienen su subida del IBI

Pese a la petición de toda la oposición para que el 
ayuntamiento bonificara el 2,7% del aumento del IBI 
que ERC-PSC acordaron antes de que el Gobierno 
incrementara el IBI para paliar el déficit de la mayo-
ría de ayuntamientos del Estado, los izquierdistas se 
han negado a rebajar la presión fiscal de nuestros 
vecinos. El alcalde republicano ha acusado a la opo-
sición de pretender incumplir la ley y se ha conver-
tido el mayor adalid de la legalidad española. Claro 
que sólo cuando le conviene, como en este caso para 
ingresar más dinero a costa del contribuyente local, 
ya que en otras ocasiones es el primero en saltarse 
la legalidad ya sea incumpliendo la Ley de Banderas 
o haciendo proclamas secesionistas. Por otro lado, 
ERC-PSC, con el apoyo de CiU, han aprobado una 
moción en contra de la reforma laboral. Con una ex-
posición de motivos sindicalera se permiten cuesti-
onar una reforma que recién ha sido aprobada en 
Consejo de Ministros. Demagógicamente, y aprovec-
hando el rebufo de las concentraciones de sindicatos 
de izquierda, se erigen en defensores del empleo. 
Justamente ellos que han sido los artífices del mayor 
paro de la historia. Cuando el PSOE llegó al gobierno 
se encontró con menos de 800.000 parados. ¿Se 
acuerdan de la promesa electoral de Zapatero? “Cre-

aremos 800.000 puestos de trabajo” dijo. Y ocho 
años después lo que creó, con el apoyo de ERC, fue-
ron más de 5.000.000 parados. El Real Decreto Ley 
de medidas urgentes para la reforma del mercado 
laboral impulsa la creación de empleo de calidad que 
ponga fin a la dualidad del mercado de trabajo. Es-
tablece mecanismos efectivos de flexibilidad interna 
en las empresas para que el despido sea la última 
alternativa del empresario. Moderniza la negociación 
colectiva para acercarla a las necesidades de empre-
sas y trabajadores. Reconoce un nuevo derecho indi-
vidual de los trabajadores a la formación. Introduce 
medidas especialmente dirigidas a los colectivos más 
castigados por el desempleo: jóvenes y parados de 
larga duración. Impulsa la suma de esfuerzos de to-
dos aquellos que puedan colaborar en la búsqueda 
de un puesto de trabajo. Apoya a los autónomos y 
PYMES proporcionando mayor flexibilidad y capa-
cidad de adaptación. Y refuerza los mecanismos de 
control y prevención para evitar el trato discrimina-
torio con los trabajadores y combatir el absentismo 
laboral injustificado. Pero también limita el mango-
neo de los sindicatos, su número de liberados, sus 
subvenciones y su actual potestad de negociar los 
convenios colectivos. Eso es lo que les duele.

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

El Full del febrer: foto del peatge i com a titular 
“Santorne-m?hi!”. Tot i aprovar el Pressupost de 
l’any, la noticia del peatge és més important: Por-
tada, primera noticia del butlletí propagandístic i 
crida a participar a la manifestació del dia 26 de 
febrer a l’editorial. L’Alcalde ja ha sortit als diaris 
traient pit; ha cridat TV3 i se’n va a veure el Conse-
ller després que tot el Ple per unanimitat aprovés-
sim una moció de rebuig a l’eliminació del règim 
de bonificacions. Ja s’ha fet la foto, ja ha sortit als 
mitjans i ara tot sol decideix desconvocar la mani-
festació. Fent carrera política?

I és que la noticia del pressupost és que l’IBI 
ens pujarà el 12,7% i el govern ERC-SxA-PSC no 
té cap intenció de desaprofitar aquesta ocasió per 
a omplir les seves arques. Són 500.000 € addici-
onals als que no pot renunciar un ajuntament amb 
un càrrec de confiança cada 5.000 habitants i 6 
regidors a dedicació completa. Per tant, no s’aprova 
la moció de la oposició demanant la bonificació del 
2,7% de l’IBI a tots els alellencs el 2012 i el 2013. 
No hi ha voluntat política de consensuar amb la 
resta de grups ni de baixar la pressió fiscal. I, per 
descomptat,no tindrem audiència pública sobre 
el Pressupost perquè segurament seria incòmode 

contestar certes preguntes. Pel nostre govern mu-
nicipal, les polítiques de participació passen per 
les subvencions. Ni audiències públiques, ni pres-
supostos participatius, ni reglament de Participa-
ció ni debat ni deliberació sobre el Casal o sobre 
qualsevol altre assumpte important. L’ego sobre els 
interessos d’Alella?

Girem fulla a l’optimisme. Et convido a parti-
cipar activament en els actes commemoratius del 
8 de març, Dia Internacional de les Dones, i si 
vols compartir un dia familiar de lleure i amistat, 
a la primera Calçotada popular que organitza Gent 
d’Alella a Can Gaza el proper 18 de març.

Mercè Marzo, 
portaveu del grup municipal de Gd’A
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Ens afecta a tots!!!!

manscg@alella.cat

Com bé haureu pogut llegir en una de les notícies 
d’aquest butlletí municipal, l’any 2011,  l’àrea de 
Serveis Socials va veure incrementada la seva ac-
tivitat, conseqüència de la crisi econòmica que es-
tem vivint. Aquest 2012, però, no sembla que hagi 
de millorar. Des de que hem començat l’any, s’han 
triplicat les demandes en ajuts socials, sobretot pel 
que fa a les ajudes amb aliments i en habitatge. 

Així doncs, afrontem un any que es preveu en-
cara més complicat que el que acabem de deixar 
enrere, per això des d’aquesta regidoria s’hi estan 
posant tots els esforços possibles per ajudar als 
ciutadans i ciutadanes del nostre poble que més 
pateixin la manca de recursos per tirar endavant.

I si amb això no en tenim prou, en aquest dar-
rer Ple varem portar una moció conjuntament amb 
ERC+SxA en contra de la reforma laboral imposada 
pel Govern de l’Estat. Reforma que, un cop n’hem 
sabut els detalls, limitarà els drets dels treballa-
dors, permetent que els acomiadaments siguin més 
“fàcils” i econòmics, fomentarà la discriminació en 
la contractació de joves i aturats de llarga dura-
da, així com la pèrdua de capacitat negociadora 
dels sindicats tenint prioritat el conveni d’empresa 
davant del sectorial i es facilita a les empreses la 

possibilitat de no aplicar el conveni corresponent. 
Creiem que aquesta reforma significa una ruptura 
laboral que desequilibra la balança en favor dels 
empresaris i que no serveix per crear ocupació ni 
reactivar la nostra economia. 

Seguint en aquesta línia el nostre grup muni-
cipal va presentar també una altra moció referida 
al deute que la Generalitat manté amb el nostre 
ajuntament i en la qual s’insta al govern català a 
liquidar el deute de forma urgent i a establir un 
calendari pel pagament del mateix.

És evident que les polítiques adoptades pels 
governs català i espanyol perquè sortim d’aquesta 
crisi són cada vegada més desencertades. I això 
ens afecta a tots!

PLE ORDINARI DEL 24 DE NOVEMBRE DE 2011. Podeu consultar l’acta del Ple al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Acords del Ple

Elecció del jutge de pau titular.
El Ple va reelegir Josep Sala Forés com a jutge de pau 
titular del Jutjat de Pau d’Alella. Sala era l’únic candidat 
que aspirava al càrrec. 
Aprovat per unanimitat. 

Aprovació de l’ordenança general de subvencions.
El Ple de novembre va aprovar l’ordenança marc que esta-
bleix les normes generals per a la sol·licitud, la concessió, 
la justificació i el pagament de les subvencions que ator-
gui l’Ajuntament d’Alella. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i PSC, el vot en 
contra de CiU, Gd’A i  PP . 

Adhesió de l’Ajuntament a la xarxa RESCAT de radioco-
municacions d’emergències i seguretat de Catalunya. 
El Ple va aprovar un conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament d’Alella, per a l’adhesió de l’Ajuntament a 
la xarxa RESCAT de radiocomunicacions d’emergències i 
seguretat de Catalunya 
Aprovat per unanimitat

Cessió d’ús del programari de gestió i suport als processos 
de les policies locals denominat SIPCAT.
El Ple va aprovar el conveni de cessió d’ús del programa-
ri de gestió i suport als processos de les policies locals 
denominat SIPCAT entre el Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Alella. És el pro-
gramari que permet la xarxa RESCAT. 
Aprovat per unanimitat.

Adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència. 
El Ple va aprovar una moció presentada per ERC+ SxA i 
CiU d’adhesió a l’Associació de Municipis per la Indepen-
dència. L’acord proposa iniciar les actuacions per consti-
tuir una associació d’ens locals amb l’objecte de defensar 
l’assoliment dels drets nacionals i promoure l’exercici del 
dret a decidir i expressa la voluntat de l’Ajuntament de 
concórrer a l’assemblea que elabori els estatuts que han 
de regir el funcionament de l’Associació. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i CiU, el vot en 
contra de PSC i PP i l’abstenció de Gd’A.  

  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  (AJORNAT PROVISIONALMENT) 
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 28 de febrer al 4 de març  
Del 27 de març a l’1 d’abril
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
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Divendres 9 de març 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: 12 de març. La data de recollida és el 16 de 
març. Cal apuntar-s’hi prèviament. 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: MARÇ I ABRIL

3 i 4 de març MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

10 i 11 de març BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

17 i 18 de març GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

24 i 25 de març  MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

31 de març BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

1 d’abril  BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

6,7,8 i 9 d’abril GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

14 i 15 d’abril GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

21 i 22 d’abril  MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

28 i 29 d’abril BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

Servei de guàrdies de les farmàcies d’Alella: 
Bernal: dissabte de 17 a 20.30 h i diumenge de 9.30 a 13.30 h. Gómez i Martínez: dissabte de 17 a 20h i diumenge de 10 a 13h.
Servei de guàrdies de les farmàcies del Masnou:
93 555 33 08 - 93 555 04 03 

Serveis
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Agenda d’activitats

12h Plaça de l’Ajuntament
Calçotada popular. Calçots, botifarra, beguda, pa i fruita. Preu: 10€
Organitza: Colla de gegants, capgrossos, grallers i timbalers d’Alella

Diumenge 4 de març

9.30h Ajuntament de la Roca del Vallès
Sortida històrica. La ruta prehistòrica de Can Gol-Céllecs. 
Informació i reserves a: 93 555 46 50, oficinadeturisme@alella.cat 
o p.slitoral.lleonart@diba.cat.
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral

12h Can Manyé*
Taller ‘Manipular la llum’, a càrrec de l’artista Francesc Meseguer.

Diumenge 11 de març

16 a 20h Punt d’Informació Juvenil*
Curs de manipulador/a d’aliments. Preu: 20€. Inscripcions i més 
informació a l’Àgora: 93 540 72 45 i pij@alella.cat.

20h Can Manyé*
Conferència ‘Enamorar-se de la més lletja’, a càrrec de l’artista 
Francesc Meseguer.

Dimecres 14 de març

10h Oficina de Turisme
Sortida guiada del curs de Patrimoni Arqueològic del Parc de 
la Serralada Litoral. Informació i reserves a: 93 555 46 50, 
oficinadeturisme@alella.cat o p.slitoral.lleonart@diba.cat.
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral

21h Masia de Mas Coll d’Alella
Sopar de celebració del Dia Internacional de la Dona. Preu sòcies: 
15€. No sòcies: 35€.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dissabte 10 de març

20h Can Lleonart*
Dia Internacional de la Dona. Conferència a càrrec d’Elena de la 
Torre i lectura del manifest a càrrec de Roser Arenas.

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. Mort a Istanbul de l’autor Petros Márkaris.

Dijous 8 de març

17h Casal de la Gent Gran Can Gaza*
Xerrada. ‘Hàbits saludables en la vellesa’, a càrrec de Creu Roja.

Dimecres 7 de març

8h Cal Xic (autocars Font)*
Sortida. Caminant pel Montseny. Preu: 22€ (transport). Cal 
inscriure-s’hi amb antelació. Més informació: www.canlleonart.com.

17h Casal de la Gent Gran Can Gaza*
Xerrada per a gent gran. ‘El bon ús dels analgèsics’, a càrrec del 
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. 

18.30h Àgora, Punt d’Informació Juvenil*
Xerrada per a joves. ‘Busco pis, per on començo?’

Dimecres 21 de març 

20h Can Lleonart
Xerrada. ‘Eclipsi: una manera de viure el càncer’, a càrrec de Rosa 
Dachs. Oberta a tothom.
Organitza: Associació Dones Solidàries d’Alella

Divendres 16 de març

12h Can Manyé*
Taller ‘Manipular la llum’, a càrrec de l’artista Francesc Meseguer.

Dissabte 17 de març

17h Can Lleonart*
Taller de rams. Preu: 10€. Més informació: www.canlleonart.com.

20h Can Lleonart*
Tertúlia. ‘De l’èpica de les maratons a la febre per córrer’. A càrrec 
d’Arcadi Alibés, periodista de TV3.

Dijous 15 de març

20h Can Lleonart*
Tertúlia. ‘L’art modern català, de finals del segle XIX fins a mitjans 
del segle XX’. A càrrec d’Àngels Fondevila, conservadora del MNAC.
La tertúlia es complementarà amb una visita al MNAC al maig.

Dijous 22 de març

22h Casal d’Alella
Teatre. ‘Caviar o llenties’. A càrrec del grup escènic de la Flor de la 
Palma de Teià. Preu: 5€ / socis del Casal gratuït.
Organitza: Casal d’Alella

Divendres 23 de març

19.30h Can Lleonart*
Cinema social. Welcome (2009), una pel·lícula colpidora que 
mostra la duresa de les condicions de la immigració il·legal.

Dijous 29 de març

20.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Espectacle per a adults. Allegro Vivacce o les malcasades a càrrec 
d’Elisabeth Ulibarri acompanyada de Paco Peñaranda a la guitarra.

Divendres 30 de març

17h Casal de la Gent Gran Can Gaza*
Xerrada. ‘Prevenció de caigudes i accidents a la llar’, a càrrec de la 
Creu Roja. 

Dimecres 4 d’abril

9.30h Can Lleonart*
Itinerari. ‘Les rieres d’Alella’. A càrrec de Pol Guardis, ambientòleg i 
gestor de l’empresa Ambidees. Preu: 4€ / Menors d’edat gratuït. Més 
info: www.canlleonart.com.

10h Oficina de Turisme*
Sortida guiada del curs de Patrimoni Arqueològic del Parc de 
la Serralada Litoral. Informació i reserves a: 93 555 46 50, 
oficinadeturisme@alella.cat o p.slitoral.lleonart@diba.cat.
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral

Dissabte 24 de març

11h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 
Xerrada informativa sobre la nova llei del servei domèstic. Gratuïta. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Hora del conte. ‘Contes d’Andersen’. A càrrec de Roger Cònsul. 
Sessió especial pel Dia Internacional del Llibre Infantil.

Dimarts 27 de març

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

14h Can Gaza*
IV Calçotada jove. Calçots, pa amb tomàquet, botifarra, vi i postres. 
Preu: 9€. Venda de tiquets a l’Àgora i el Casal de Joves fins al 20 de 
març. Més informació www.alellajove.cat.

Diumenge 25 de març




