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Del 20 a 22 d’abril se celebra el primer 
Cap de Setmana Jove.

S’inicia el termini de cobrament de la 
primera fracció de l’IBI.  

Espais de Poesia dóna veu als poetes 
catalans del 13 a 23 d’abril. 

El 6 de maig torna la Caminada dels Tres Pobles, un passeig 
cívic i saludable pel territori compartit d’Alella, el Masnou i Teià. 

Passejada veïnal    



L’alcalde,
Andreu
Francisco i Roger
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Exemplars i distribució gratuïts a tots els habitants.
Feu-nos arribar els vostres dubtes o suggeriments a comunicacio@alella.cat i consulteu www.alella.cat

El Ple de l’Ajuntament d’Alella va aprovar el 27 d’octubre 

de 2011 una modificació de l’ordenança fiscal reguladora 

de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), segons la qual es 

passava del 0,72 al 0,74% el tipus de gravamen que s’aplica 

als béns urbans. Aquesta modificació suposava un increment 

del 2,7% que buscava compensar parcialment la pujada dels 

costos dels serveis i la caiguda dels ajuts i transferències de 

la Generalitat i de l’Estat per tal de poder mantenir el nivell 

dels serveis a la ciutadania. 

Posteriorment el Govern de l’Estat va publicar el Reial Decret-

Llei 20/2011, de 30 de desembre, que establia un conjunt 

de mesures per a la reducció del dèficit públic, entre d’altres, 

un augment del tipus impositiu de l’IBI dels béns urbans del 

10% per als exercicis 2012 i 2013 en tots aquells municipis 

amb revisions cadastrals anteriors a 2002, com és el cas 

d’Alella.

Aquest increment acumulatiu, extraordinari i sobtat de l’IBI 

imposat pel Govern de l’Estat, tot i no ser volgut, és d’obligat 

compliment per part d’aquest Ajuntament.

L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelo-

na (ORGT) va decidir endarrerir el començament del període 

de cobrament de la primera fracció de l’IBI, que s’havia de 

començar a fer efectiu a partir de l’1 de març, fins que no 

s’aclarissin els dubtes generats pel propi Estat respecte dels 

criteris d’aplicació del RDL 20/2011. Així, els rebuts s’han 

començat a cobrar el passat 2 d’abril, un cop aclarit el tipus 

impositiu que s’ha d’aplicar.

Per a l’any 2012 no hi havia cap possibilitat legal d’incidir en 

el nou tipus impositiu fixat per l’Estat. Per a l’any vinent però, 

ens comprometem a fer tot el possible per tal d’alleugerir el 

pes d’aquest augment de l’IBI al contribuent. 
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Trobada dels tres pobles  
·······················································································································································
El 6 de maig torna la Caminada del Tres Pobles, una jornada de germanor i convivència entre els veïns i les 
veïnes d’Alella, el Masnou i Teià que cada any atrau més d’un miler de persones. 
·······················································································································································

El 6 de maig és el dia de la Camina-
da dels Tres Pobles, una cita esperada 
pels veïns i les veïnes d’Alella, el Mas-
nou i Teià per gaudir plegats d’un dia 
de convivència passejant pel territori 
que comparteixen. La caminada s’ha 
consolidat en els seus set anys d’exis-
tència com un esdeveniment assenya-
lat per a tothom a qui li agradi caminar 
i fer activitats esportives a l’aire lliure. 
Aquesta proposta esportiva, organit-
zada pels tres ajuntaments, és també 
una bona oportunitat per gaudir de la 
natura, fomentar les relacions socials 
i conèixer millor el territori compartit.

Enguany, i com a novetat, la cami-
nada disposa d’una pàgina web pròpia, 
(www.lacaminadadels3pobles.com) 
des de la qual es podrà accedir a tota 
la informació de l’esdeveniment i tra-
mitar les  inscripcions. El termini per 
apuntar-s’hi finalitza el 3 de maig i el 
número de participants està limitat a 
1.400 persones.

La caminada és gratuïta i oberta a 
tothom, grans i petits. Els menors de 
14 anys hauran d’anar acompanyats 
d’una persona adulta i els joves d’entre 
14 i 18 anys, que no vagin acompa-
nyats, hauran de portar una autoritza-
ció signada. 

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

Les inscripcions es poden fer 
fins al 3 de maig a través del web 
www.lacaminadadels3pobles.com 
····················································

Com a les edicions anteriors, la 
caminada proposa un recorregut mati-
nal d’uns 10 quilòmetres. Enguany els 
caminants aniran fins al Turó de Can 
Colomer i baixaran pel Coll de Font de 
Cera, passant per Can Magarola, per 
acabar el recorregut al Parc Arqueo-
lògic Cella Vinaria-CAT on s’oferirà un 
esmorzar gratuït a tots els participants. 

Inscripcions: fins al 3 de maig.
Recorregut: 10 km.
Participació: limitada a 1.400 caminants
Sortida: a les 9h, al Bosquet
Arribada: a les 13h, al Cella Vinaria-CAT

LES DADES 

La caminada de l’any passat va aplegar més de 1.200 participants. 

El punt de trobada per als cami-
nants alellencs és el Bosquet, davant 
de l’Institut Alella, a les 9h. A la ma-
teixa hora sortiran els participants del 
Masnou que començaran el recorregut 
a la plaça Ramón y Cajal. La sortida 
des de Teià serà a les 9.30h, dels del 
Poliesportiu Municipal El Cim. L’arriba-
da està prevista cap a les 13h.
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Un cap de setmana pensat per al  jovent
·······················································································································································
L’Ajuntament organitza del 20 al 22 d’abril el 1r Cap de Setmana Jove amb activitats lúdiques, artístiques, 
esportives i culturals que pretenen potenciar les interrelacions entre el jovent i promoure l’oci alternatiu. 
·······················································································································································

cebook de l’Àgora i del Casal d’Alella 
de les bases de la Marató fotogràfica 
jove i del Concurs de micro relats 140 
caràcters. Són dues de les propostes 
pel cap de setmana. A la Marató foto-
gràfica s’han de presentar tres fotografi-
es on hi apareguin dos temes relacio-
nats, que es donaran a conèixer a través 
de la xarxa al mateix temps que les 
bases. El Concurs de micro relats con-
sisteix en enviar un escrit de 140 caràc-
ters —via missatge de mòbil, correu 
electrònic o piulada—  on s’incorpori la 
paraula seleccionada que es publicarà 
amb les bases del concurs. Els treballs 
es projectaran dissabte, durant el sopar 
a la fresca i els guanyadors dels dos 
concursos es coneixeran el diumenge, 
abans de la carmanyolada.  

Durant el cap de setmana es treba-
llarà el tema de sexualitat des de la 
perspectiva del plaer i la responsabili-
tat a partir de l’exposició ‘La recerca 
del plaer’ realitzada per l’Associació de 
Casals i Grups de Joves de Catalunya, 
que s’instal·larà a la segona planta del 
Casal de Joves. L’exposició es comple-
menta amb un taller sobre sexualitat 

L’Ajuntament posa a prova aquest mes 
d’abril una nova iniciativa adreçada al 
públic juvenil que neix amb l’objectiu 
de convertir-se en un punt de trobada 
del jovent del poble, potenciar les in-
terrelacions entre les diferents entitats 
juvenils i promoure pràctiques saluda-
bles i d’oci alternatiu. És el primer Cap 
de Setmana Jove i es durà a terme els 
dies 20, 21 i 22 d’abril. El programa, 
elaborat amb la col·laboració de les en-
titats juvenils, inclou activitats pensa-
des per al jovent des d’àmbits tan di-
versos com l’esport, l’oci, l’art, la 
cultura o la salut. 

La proposta arrenca de forma virtu-
al el dijous 19 d’abril a les 12h, amb la 
publicació a www.alellajove.cat i al Fa-

Dissabte 21 d’abril  

Campionat de futbol sala
Escola Fabra, d’11 a 15h i de 16 a 20h
Campionat de ping-pong, tir amb arc, 
taller de funky i taller de break dance
Escola Fabra, d’11 a 14h
Tallers de grafitti 
Pati de Can Gaza, 16.30h
Taller de mocadors
Pati de Can Gaza, 17.30h
Exposició ‘La recerca del plaer’
2n pis Casal de Joves Can Gaza, de 17 a 23h 
Taller de sexualitat
2n pis Casal de Joves Can Gaza, de 18h 
Timbalada 
Des del pati de Can Gaza, 20h 
Sopar a la fresca i Concert Jove
Pati de Can Gaza, 21.30h

Exposició ‘La recerca del plaer’
2n pis Casal de Joves Can Gaza, de 17 a 21h 
Veredicte de la Marató fotogràfica i del 
Concurs de micro relats 
Pati de Can Gaza, 13.30h
Carmanyolada
Pati de Can Gaza, 14h
Fem un ‘quinto’
Pati de Can Gaza, 16h

Diumenge 22 d’abril Divendres 20 d’abril 

Exposició ‘La recerca del plaer’
2n pis Casal de Joves Can Gaza, 12h
Torneig de FIFA amb PlayStation 3 
Pati de Can Gaza, 18h
Nit d’humor
Pati de Can Gaza, 21.30h 
Gimkana jove
Des del pati de Can Gaza, 24h 

programat per al dissabte a les 18h. 
L’activitat del cap de setmana se 

centrarà principalment a Can Gaza i a 
l’Escola Fabra, on durant el dissabte es 
farà un campionat de futbol sala, a 
més de tallers de ping-pong, tir amb 
arc, funky i break dance. 

El pati de Can Gaza serà, però, l’es-
cenari principal. Aquí es faran els actes 
on s’espera una major concurrència, 
com la nit d’humor, el sopar a la fresca, 
el concert jove i  la carmanyolada 
D’aquest espai partirà també la gimka-
na jove i la timbalada.  

Amb aquesta iniciativa, que té la 
implicació de les entitats, l’Ajuntament 
vol copsar les preferències del jovent 
per tenir-les en compte de cara a la pro-
gramació de Joventut. 
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El 14 d’abril, portes obertes a Els Pinyons 

La llar d’infants municipal Els Pinyons 
obre les seves portes al públic el dis-
sabte 14 d’abril, de 10 a 12h, per  do-
nar a conèixer les seves instal·lacions, 
els criteris metodològics del centre i el 

procés de preinscripcions i matriculaci-
ons per al curs vinent que s’enceta el 
proper mes de maig. 

Per al curs 2012-2013, el centre 
disposa de 61 places, de les quals n’hi 

ha 21 que estan ocupades per l’alum-
nat que ja està matriculat a la llar d’in-
fants, de manera que queden vacants 8 
places de lactants, 5 de P1 i 27 de P2. 

Per formalitzar les preinscripcions 
cal presentar la sol·licitud de preins-
cripció que trobareu a www.gencat.cat/
preinscripcio i a www.alella.cat, amb 
la resta de documentació requerida: 
originals i fotocòpies del llibre de famí-
lia, del DNI del pare, mare o tutor i de 
la targeta sanitària, a més del volant de 
convivència. Les preinscripcions es fan 
del 7 al 18 de maig a la llar d’infants 
municipal, de dilluns a divendres, de 
9.15 a 13h, i dijous de 15 a 17.45h. 

L’Ajuntament no preveu, en aquests 
moments, incrementar les quotes que 

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

L’Institut Alella acull la 2a fase de 
les proves ‘Fem Matemàtiques’ 
L’Institut d’Alella acull el dissabte 21 
d’abril la segona fase de les proves 
d’àmbit català ‘Fem Matemàtiques’, 
organitzada per la Federació d’Entitats 
d’Ensenyament de Matemàtiques de 
Catalunya. 

Es tracta d’una iniciativa que té la 
finalitat de contribuir a desenvolupar la 
competència matemàtica en tot l’alum-
nat de sisè de primària i primer cicle de 
l’ESO. També permet intercanviar ex-
periències i compartir propostes per 
part del professorat de les diferents co-
marques de Catalunya. A més, vol sen-
sibilitzar la societat catalana en general 

sobre la necessitat de millora d’una 
educació matemàtica que afavoreixi el 
desenvolupament personal i la integra-
ció social.

A la trobada d’Alella s’espera la 
participació de més de 250 alumnes 
procedents de diverses comarques ca-
talanes. Durant tot el matí, els estudi-
ants posaran a prova els seus coneixe-
ments matemàtics amb les diferents 
activitats que es desenvoluparan dins i 
fora de les aules i que s’estructuren 
amb un component lúdic, com ara la 
gimcana matemàtica que es farà al 
Bosquet a partir de les 11.30h. 

Batxillerat i cicles formatius

Publicació de l’oferta
11 de maig
Preinscripcions Batxillerat  
del 14 al 25 de maig
Preinscripcions Cicle de grau mitjà
del 14 al 25 de maig
Preinscripcions Cicle de grau superior
del 29 de maig al 8 de juny
Preinscripcions PQPI
del 7 de maig al 18 de maig

Calendari de preinscripció i matriculació a llar d’infants 

Portes obertes 14 d’abril de 10 a 12h 
Presentació de sol·licituds del 7 al 18 de maig 
Publicació de les llistes baremades provisionals 22 de maig
Termini per presentar reclamacions a les llistes baremades 23, 24 i 25 de maig 
Sorteig públic per desempat en cas que sigui necessari: 29 de maig a les 10h (sala de Plens de l’Ajuntament)
Publicació de les llistes definitives d’alumnat admès 31 de maig
Període de matrícula del 4 al 15 de juny
Horari de preinscripcions de dilluns a divendres de 9.15 a 13h, dijous de 15 a 17.45h.                           

paguen les famílies, més enllà de l’aug-
ment de l’IPC, de manera que continu-
arà assumint la part que la Generalitat 
ha deixat d’aportar a aquest servei. 

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

Les preinscripcions per al curs vinent 
es faran del 7 al 18 de maig i les 
matriculacions del 4 al 15 de juny. 
···················································

Campanya de sensibilització sobre 
l’estalvi d’aigua 
Alella s’ha adherit a la campanya de 
sensibilització sobre l’estalvi d’aigua 
que promou l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA), la Diputació i una 
cinquantena de municipis catalans 
adherits a la Xarxa de Ciutats i Po-
bles cap a la Sostenibilitat. La cam-
panya inclou l’exposició ‘Aigua en 
equilibri’ que es podrà visitar del 30 
d’abril al 6 de maig a Can Lleonart i 
dues xerrades, una adreçada al pú-
blic en general i una altra als esco-
lars. L’exposició explica com aconse-
guir el bon estat ecològic de l’aigua i 
dels rius, com assegurar-ne l’ús sos-
tenible a partir de la recuperació i de 
la gestió de la demanda, i com pro-
moure la participació ciutadana en 
la planificació i la gestió de l’aigua.
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L’Ajuntament no té deutes del 2011 

L’Ajuntament d’Alella està al corrent de 
pagament de totes les factures presen-
tades amb anterioritat a l’1 de gener de 
2012 i no té obligacions pendents 
d’abonament als seus proveïdors ante-
riors a aquesta data per la qual cosa no 
necessita acollir-se als mecanismes ex-
traordinaris de finançament establerts 
pel govern de l’Estat. 

El passat 15 de març finalitzava el 
termini per remetre al Ministeri d’Hi-
senda i Administracions Públiques la 
relació certificada de les obligacions 
pendents de pagament per part dels 
ajuntaments. 

L’Ajuntament d’Alella no va enviar 
cap certificació perquè no té factures 

Els Mossos alerten de noves 
modalitats d’estafes a la gent gran
Els Mossos d’Esquadra han alertat 
de l’existència de noves modalitats 
d’estafes que tenen com a víctimes 
principals persones d’edat avança-
da. Entre les modalitats delictives 
detectades destaquen l’abús de 
confiança per mitjà de simulació 
d’accident i la venda de productes 
de baix cost a preus abusius, utilit-
zant la tècnica del fals amic. 

Adjudicats dos pisos de lloguer per 
a gent gran a les Heures
L’Agència de l’Habitatge de Catalu-
nya va sortejar el 22 de març dos 
pisos de protecció oficial de lloguer 
per a persones majors de 65 anys, 
situats al carrer de les Heures, en-
tre els tres sol·licitants admesos.  
Dos d’ells ocuparan els pisos adju-
dicats i l’altre estarà en espera que 
quedi desocupat un tercer i darrer 
habitatge el proper mes de juny. 

pendents i, per tant, no haurà de de-
manar cap crèdit extraordinari per fer 
front als pagaments ni està obligat a 
aprovar un pla d’ajustament, com sí ho 
hauran de fer aquelles administracions 
locals que arrosseguin impagaments 

de l’exercici anterior i no puguin fer 
front a aquests pagaments, en compli-
ment del Reial Decret-Llei 4/2012, de 
24 de febrer.

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

··································································································
El consistori alellenc no té factures impagades de l’any passat per la qual cosa 
no necessita acollir-se al fons de pagament de proveïdors de l’Estat.

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

Comença el termini de cobrament 
de la primera fracció de l’IBI 

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

L’Ajuntament està al corrent de 
pagament de totes les factures anteriors 
a l’1 de gener de 2012.
···················································

L’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona va iniciar el 2 
d’abril el termini de cobrament domici-
liat de la primera fracció de l’IBI, que 
s’havia d’haver fet efectiu a partir de l’1 
de març però que es va haver d’ajornar 
com a conseqüència dels dubtes gene-
rats en els criteris d’aplicació del Reial 
Decret-Llei 20/2011, de 30 de desem-
bre.

Per tal d’informar d’aquest ajorna-
ment i de la data de començament de 
cobrament, així com del coeficient mu-
nicipal que finalment ha d’aplicar 
l’Ajuntament en aquest impost, el con-
sistori alellenc va enviar a finals de 
març una carta informativa a totes les 
llars del municipi. 

En aquesta comunicació s’explica 
que el Ple de l’Ajuntament d’Alella va 
aprovar el 27 d’octubre de 2011 una 
modificació de l’ordenança fiscal núm.1 
reguladora de l’Impost sobre Béns Im-
mobles (IBI), segons la qual es passava 
del 0,72 al 0,74% el tipus de grava-

men que s’aplicava als béns urbans i es 
mantenia en el 0,70% el tipus imposi-
tiu dels béns rústics. Aquesta modifica-
ció suposava un increment del 2,7% de 
l’impost per als béns urbans. 

Posteriorment, i quan les ordenan-
ces fiscals per a l’any 2012 ja havien 
esdevingut definitives, el Govern de 
l’Estat va publicar el Reial Decret-Llei 
20/2011, de 30 de desembre, que es-
tableix un conjunt de mesures per a la 
reducció del dèficit públic, entre d’al-
tres, un augment del tipus impositiu de 
l’IBI dels béns urbans del 10% per als 
exercicis 2012 i 2013 en tots aquells 
municipis amb revisions cadastrals an-
teriors a 2002, com és el cas d’Alella.

Aquest increment acumulatiu, ex-
traordinari i sobtat de l’IBI imposat pel 
Govern de l’Estat, tot i no ser volgut, és 
d’obligat compliment per part d’aquest 
Ajuntament.

Endarreriment en el cobrament
L’Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona (ORGT) va de-
cidir endarrerir el començament del 
període de cobrament de la primera 
fracció de l’IBI fins que no van ser acla-
rits els dubtes generats pel propi Estat 
respecte dels criteris d’aplicació del 
Reial Decret-Llei 20/2011. Els rebuts 
es van començar a cobrar el 2 d’abril, 
un cop aclarit el tipus impositiu que 
s’havia d’aplicar. El gravamen que 
s’aplica als béns immobles urbans és 
del 0,814%, la qual cosa suposa un 
increment del 13% d’aquest impost 
respecte l’import que va pagar el con-
tribuent l’any 2011. 

Per a l’any 2012 no hi havia cap 
possibilitat legal d’incidir en el nou ti-
pus impositiu fixat per l’Estat. Per a 
l’any vinent però, hi ha la voluntat mu-
nicipal de reduir l’impacte d’aquest 
augment Estatal, i és per això que des 
d’aquest Ajuntament s’estan estudiant 
les possibles vies legals que permetin 
alleugerir el pes d’aquest augment de 
l’IBI al contribuent. 
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···································································································
El nou document estarà enllestit a final d’any. 
···································································································

L’Ajuntament renova el Pla Jove

L’Ajuntament treballa en l’elaboració 
del nou Pla de local de joventut (PLJ)
que substituirà el Pla actual, vigent fins 
al desembre de 2012. El PLJ 2013-
2016 ha de definir les estratègies que 
ha de seguir l’Ajuntament a mig i llarg 
termini per desenvolupar polítiques de 
joventut adaptades a la realitat actual i 
que permetin donar resposta, a través 
de polítiques integrals i d’una correcta 
planificació, a les necessitats reals del 
jovent del poble. El document s’estruc-
tura en quatre apartats: avaluació, di-
agnosi, propostes i projectes concrets, 
i té com a referent normatiu el Pla Na-
cional de Joventut de Catalunya. En el 
procés, en el qual participen tècnics 
municipals i representats d’entitats ju-
venils, es tindrà en compte l’opinió 
d’experts i persones vinculades a d’al-
tres col·lectius. A més, per tal d’acon-
seguir la implicació del jovent alellenc, 

Campus ‘Estiu i Esport’

Ja està a punt la programació del 
campus esportiu que organitza l’Ajun-
tament durant les vacances escolars 
per oferir activitats als infants de 3 a 
13 anys. Per quart any consecutiu, el 
campus serà gestionat per la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya 

(UFEC), concessionària del Complex 
Esportiu Municipal. 

A més de diferents esports, al cam-
pus es faran jocs, sortides, tallers i 
activitats aquàtiques. Les inscripcions 
estan obertes del 7 al 26 de maig. Més 
informació a www.ufec.cat.

Horari 

Matí              
Tot el dia (dinar inclòs)  

(10% de descompte a famílies nombroses  ·  5% de descompte per cada germà  ·  10% d’increment als no residents)

Horaris i preus

de 9 a 13h
de 9 a 17h    

1r Torn

58,05 €
 90,75 € 

2n Torn

110,85 €
180,65 € 

4t Torn

58,05 €
90,75 € 

Calendari
1r Torn: del 25 de juny al 29 de juny
2r Torn: del 2 al 13 de juliol
3n Torn: del 16 al 27 de juliol
4t Torn: del 3 al 7 de setembre 

Servei de permanències 
De 8 a 9h  
1 i 2 setmanes: 8,45 € i 12,05 €
1 dia: 1,85 €
Dinar un dia: 9,70 €

3r Torn

110,85 €
180,65 € 

···································································································
Les inscripcions es fan del 7 al 26 de maig 
···································································································

Activitats a l’Àgora 

Xerrada. Com treballador/a què he de saber?
Dimecres 25 d’abril, a les 18.30h a l’Àgora. 
Curs de premonitors/es
Divendres 4, 11, 18 i 25 maig , de 16 a 20h. 
Preu: 30 euros. Inscripcions fins al 25 d’abril.
Curs de cangurs
Dissabte 19 i 26 de maig, de 10 a 14h. 
Preu: 15 euros. Inscripcions fins al 7 de maig.
Curs de manipuladors/es d’aliments
Dimecres 20 de juny, de 16 a 20h.
Preu: 20 euros. Inscripcions fins al 5 de juny.
Curs de monitors/es d’activitats de lleure
Del 25 de juny a l’11 de juliol.
Preu: 190 euros. Inscripcions fins al 14 de juny. 

Més informació a www.alellajove.cat

Trobada d’entitats el 5 de maig
El 5 de maig és la data programada 
per a la celebració de la tercera Tro-
bada de les entitats i del voluntari-
at Tu fas Alella!. La cita anual de 
l’associacionisme local comença a 
les 11h i inclou tallers i activitats 
al llarg del tot el matí al passeig de 
la Riera (l’avinguda Sant Josep de 
Calassanç) on s’instal·laran les pa-
rades de les diferents entitats del 
municipi. La festa acabarà amb 
una botifarrada popular al pati de 
Can Gaza. 

Subvencions a les entitats 
El 30 d’abril finalitza el termini per 
presentar les sol·licituds i la docu-
mentació requerida a la convocatò-
ria de subvencions per a les activi-
tats a les entitats. Més informació 
a www.alella.cat.

Beques per a estades solidàries
Fins al dia 16 d’abril es poden pre-
sentar les sol·licituds per participar 
a la convocatòria de dues beques 
per fer estades solidàries el mes de 
juliol a El Salvador. Més informació 
a www.alella.cat.

Prohibit fer foc fins al 15 d’octubre
L’Ajuntament recorda que fins al 
15 d’octubre està prohibit fer foc 
en terreny forestal i en els 500 me-
tres que els envolten, i demana a la 
població que extremi les precauci-
ons davant de l’elevat risc d’incendi 
d’aquesta temporada. 

Homenatge a la República
El dissabte 14 d’abril a les 12.30h 
se celebrarà el 81è aniversari de la 

proclamació de 
la II República 
amb una ofre-
na floral que 
es farà a la 
plaça d’Anto-
ni Pujadas.

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

es farà una jornada de participació pre-
vista per al 19 de maig perquè els jo-
ves del municipi puguin dir la seva. 
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Poesia per a tothom  
·······················································································································································
Alella es converteix del 13 al 23 d’abril en l’altaveu dels poetes catalans amb la 5a edició d’Espais de Poesia 

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

segona edició de Relats des d’Alella, 
s’editarà aquest mes de maig, coinci-
dint amb les 5es Jornades per a la 
Gent Gran que se celebren del 14 al 20 
de maig. 

Noces d’or
Les jornades finalitzen amb el 71è Di-
nar d’Homenatge a la Vellesa que es 
durà a terme el 20 de maig al Polies-
portiu Municipal. En aquest acte, que 
cada any reuneix més de 500 perso-
nes, també es farà un reconeixement a 
les parelles d’or del municipi. Els ma-
trimonis d’Alella casats l’any 1962 que 
hi vulguin participar s’han d’apuntar al 
Casal de la Gent Gran Can Gaza. 

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

L’abril és el mes de la poesia a Alella. 
Del 13 al 23 d’abril se celebra la 5a 
edició d’Espais de Poesia amb una 
quinzena d’activitats que tenen per a 
objectiu donar a conèixer les veus dels 
poetes catalans i promoure la creació 
literària a casa nostra. 

El punt de partida és la inauguració 
de l’exposició “La lletra a l’ull”,  una 
proposta de l’escola d’art i disseny 
Edra que es pot visitar a Can Manyé 
del 13 al 29 d’abril. La mostra, que 
s’inaugura el 13 d’abril a les 20.30h, 
permetrà descobrir reinterpretacions 
visuals de la poesia a través de dife-

rents disciplines artístiques de caire 
material, digital, estàtic o mòbil. 

Espais de Poesia també portarà la 
poesia al carrer amb la passejada lite-
rària ‘Geografies i poemes’, guiada per 
la poeta Anna Maluquer, i el passeig 
poètic i musical amb la Big Bang Valo-
na i els poetes Enric Casasses i Salva-
dor Giralt, que ens acostarà la poesia 
des dels carrers, balcons i terrasses del 
centre del poble. 

3a Trobada de poetes del Maresme 
Espais de Poesia tornarà a reunir les 
primeres figures de la poesia mares-
menca a la 3a Trobada de poetes del 
Maresme, que se celebra divendres 20 
d’abril a les 21h a Can Lleonart. Núria 
López, Montse Assens, Maria Antònia 
Grau, Joan Carles González i Marcel 
Riera recitaran poemes acompanyats 
del grup de folk Nikòsia, liderat per 
Francesc Miralles. L’acte serà presentat 
i coordinat per Albert Calls.

El recital “Poesia als quatre vents”, 
amb la veu de Núria Martínez-Vernis i 
Miquel de Palol a la Masia de Can Bo-
quet i l’aproximació a l’obra de Màrius 

Torres són alguns dels actes destacats 
d’aquesta edició. El programa també 
inclou la presentació de tres llibres: 
Més enllà dels grills, de Laia Llobera 
(guanyadora del darrer premi Alella a 
Maria Oleart); Maria-Mercè Marçal 
(1952-1998). Agua de alta mar, de 
Fina Llorca, i Tot el soroll del món, de 
Vicenç Llorca. Més informació a www.
espaisdepoesia.cat. 

Els premis de la Mostra al Casal 

Un total de 257 treballs, 170 de poesia i 
87 de prosa, s’han presentat a la fase local 
de la XXIX Mostra Literària del Maresme. El 
lliurament de premis es farà el diumenge 
22 d’abril a les 12h al Casal d’Alella. L’acte 
inclourà la cantata d’un dels textos guanya-
dors de la Mostra Literària 2010, ‘0097 el 
cas dels ratolins radioactius’, de Narcís Polo 
Ros. Adaptada per Núria Parera i amb músi-
ca d’Emili Cuenca, la cantata serà interpre-
tada per les orquestres municipals d’Alella i 
el cor de l’Escola Ressò. L’acte estarà coor-
dinat pel poeta Eduard Miró.

3a edició de ‘Relats des d’Alella’Alella es promociona com a 
destinació turística de negocis 
Alella va ser la convidada a l’es-
morzar de negocis del mes de març 
que organitza mensualment l’em-
presa The business lunch. La ses-
sió, celebrada el 14 de març a l’Ho-
tel Meridien de Barcelona, va reunir 
una quarantena de representants 
del món empresarial i va servir per 
donar a conèixer el municipi i pro-
mocionar-lo com a destinació turís-
tica de negocis. A la trobada va 
participar la responsable de l’Ofici-
na de Turisme, Izaskun Gurrucha-
ga, que va explicar als assistents 
les possibilitats que ofereix el muni-
cipi per al turisme de negocis, apro-
fitant la proximitat a Barcelona i el 
paisatge i la cultura vitivinícola del 
territori.

L’11 de maig finalitza el termini per 
presentar els escrits que formaran part 
de la 3a edició de Relats des d’Alella, 
una iniciativa promoguda per l’Ajunta-
ment amb la voluntat de promoure 
l’activitat literària i recuperar vivències 
o experiències de la gent gran d’Alella. 
Hi poden participar les persones ma-
jors de 60 anys residents al municipi. 
Els relats s’han de lliurar a la Biblioteca 
i han de ser treballs en prosa, escrits 
en català o castellà, amb una extensió 
màxima de dues pàgines. 

Tots els escrits presentats seran re-
collits en un llibre que es publicarà 
l’any vinent. La recopilació de les nar-
racions presentades l’any 2011, a la 
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Ja és primavera a Can Lleonart  

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

Concurs per la imatge gràfica 
de la Festa de Verema
L’Ajuntament ha convocat el con-
curs per escollir la imatge gràfica 
de la 38a edició de la Festa de la 
Verema. El concurs s’adreça exclu-
sivament a dissenyadors professio-
nals. Un jurat format per tècnics de 
l’Ajuntament i dissenyadors en ac-
tiu seleccionarà els tres equips fina-
listes, que rebran l’encàrrec de dis-
senyar el cartell de la festa. D’entre 
aquests professionals, se’n triarà 
un que serà el responsable de dis-
senyar i maquetar el cartell, el pro-
grama, la banderola i els tiquets de 
degustació de la festa. 

El cartell de la Festa Major es 
tornarà a triar amb vot popular 
El cartell de la Festa Major de Sant 
Feliu, que enguany se celebra del 
27 de juliol a l’1 d’agost, es tornarà 
a triar amb una votació popular que 
decidirà quina és la proposta gua-
nyadora d’entre cinc treballs selec-
cionats prèviament per un jurat. El 
concurs és obert a tothom i el termi-
ni per presentar els treballs, que 
s’han de lliurar a Can Lleonart, fina-
litza l’11 de maig. Els cartells fina-
listes seran exposats a Can Lleonart 
del 21 de maig a l’1 de juny perquè 
la gent pugui valorar-los i votar-los. 

El delegat del Govern de la 
Generalitat visita Alella

L’alcalde d’Alella, Andreu Francis-
co, va exposar al Delegat del Go-
vern de la Generalitat, Salvador 
Jorba, algunes de les actuacions 
més importants que promou l’Ajun-
tament durant la visita que va fer a 
Alella el 23 de març. A la reunió es 
va parlar, entre d’altres qüestions, 
de la urbanització del tram B de la 
Riera, del centre sociocultural i del 
futur de l’estesa de fibra òptica.  

···································································································
El 10 d’abril comencen les inscripcions a la seixantena de cursos del trimestre. 

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

Les novetats de la temporada 

Les obres mestres de l’art mesopotàmic
Observem Saturn i Mart
Descobrim la Lluna
Nebuloses i cúmuls d’estels
El cel a ull nu: constel·lacions d’estiu
Curs d’orientació per la muntanya
Organitza’t el teu viatge
Taller d’aquarel·la a l’aire lliure
L’ull de llebre
Cuina per a l’estiu
Amanida i aperitius minis amb el 1789

Música i vi
Blancs d’Alella
Taller d’il·luminació fotogràfica 
Fotografia amb llum natural
Retoc d’imatges amb Photoshop (2n nivell)
Fotografia amb càmera rèflex (2n nivell)
Pinta i decora roba, mobles, vidre...
Joies d’estiu
Viu i sent en positiu
Aprèn a dir no
El color de la teva mirada 

Amb aquesta edició d’El Full arriba 
també a les vostres llars la programa-
ció de primavera de Can Lleonart, amb 
una seixantena de cursos, 22 d’ells 
nous, i activitats pensades per aprofitar 
el bon temps i l’esclat de la natura 
d’aquests mesos primaverals. 

El programa inclou propostes per 
apropar-nos a les estrelles i descobrir 
més coses de l’univers amb sessions 
d’astronomia dedicades a observar Sa-
turn i Mart, descobrir la Lluna, les ne-
buloses i els cúmuls d’estels o les 
constel·lacions d’estiu. També podrem 
aprendre a orientar-nos per la munta-
nya, a organitzar un viatge i a preparar 
amanides, aperitius i plats d’estiu. Per 
facilitar l’assistència i afavorir la parti-
cipació dels usuaris en més d’un taller, 
una part important de les propostes 
programades aquest trimestre es de-
senvolupen en una sola sessió. Les ins-
cripcions als nous cursos s’obren el 10 
d’abril i les classes comencen a partir 
del dia 16.

Itineraris i sortides
Can Lleonart ha preparat cinc sortides 
i dos itineraris per aquest trimestre. 
Les primeres són les sortides al Mont-
seny i a l’exposició “Goya. Llums i om-
bres” del Caixa Forum, programades 
per al 18 i el 25 d’abril, respectiva-
ment. Al maig hi ha dos itineraris i una 
sortida: el 2 de maig l’Alfons Alier ens 

acompanyarà a observar els ocells, el 
16 de maig anem al teatre a veure Els 
jugadors; i el 19 de maig farem una 
passejada cultural per Lleida per conèi-
xer la ruta literària de Màrius Torres. 
Una travessa de Molló a Setcases i la 
visita a dos cellers del Penedès previs-
tes per al 13 i el 20 de juny, completen 
l’oferta de sortides del trimestre.

Tertúlies
Aquesta temporada s’han programat 
cinc tertúlies: la del mapa de patrimoni 
cultural d’Alella, la del periodista Anto-
ni Franco, la de la Fundación Barra-
quer, la de l’escriptor Pius Alibek i la 
del refugiat Mamadou Bailo. Els dies 
de les xerrades són el 3, 10 i 23 de 
maig i el 4 i 14 de juny.

Músiques del món
El cicle de músiques del món inclou 
dos concerts: el de música celta amb 
Els Stompers, que es farà el 4 de maig, 
i un de flamenc amb el grup Calima 
previst per al 18 de maig. Les entrades 
es posen a la venda el 23 d’abril.

Portes obertes el 12 de maig
La jornada anual de portes obertes de 
Can Lleonart serà el dissabte 12 de 
maig. Es faran activitats i tallers durant 
tot el matí i un dinar popular. Cal ins-
criure-s’hi abans del 9 de maig. Més 
informació a www.canlleonart.com.



La Polifònica Joia es va ‘atrevir’ amb la sintonia del programa. 
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‘Divendres’ a Alella 
·······················································································································································
La Plaça de l’Ajuntament va ser l’escenari durant quatre dies de les connexions del programa de TV3.  
·······················································································································································

Fi de festa amb els Trabucaires del Vi d’Alella, els Diables del Vi d’Alella i els Timbalers del Most. 

QU
ICO

 LL
UC

H

Rosa Vila i Meritxell Falgueras van explicar com són els vins de la DO Alella. 

L’actor Abel Folk va fer d’ambaixador del poble, fent les seves recomanacions.

Els porrons del Casal d’Alella van acompanyar les ‘Paraules en Ruta’ de Màrius Serra. La Dra. Folch va parlar de les propietats del pa amb els pans del Forn de la Plaça. 
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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 Les inversions que fa un poble 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Desconfiança 

Tal com van les coses, la temptació és donar-li pú-
blicament uns quants consells de com fer política, 
a un nivell elemental. Però no hi caurem. Ens limi-
tarem a aixecar acta: aviat farà l’any i tot segueix 
igual, si és que no hem empitjorat. Incompliments 
flagrants, atrinxerament general i deriva sectària, 
aquests són els trets dominants del primer quart del 
tercer mandat del nostre alcalde. Com a conseqüèn-
cia, la degradació de la política municipal. 

Del nou mandat ja se’n pot parlar en termes 
d’engany i pèrdua de temps. Fins ara, doncs, una 
presa de pèl col·lectiva. Què ha estat sinó la pujada 
de l’IBI? I què és sinó aquest “caramel” (pastanaga) 
del Casal, quan se sap perfectament que no es pot 
tirar endavant, però que es manté a l’aparador per 
no haver de rectificar i de pas tenir el personal entre-
tingut mentre es bloqueja qualsevol altra iniciativa? 
La biblioteca no es farà per una qüestió d’orgull, i 
no perquè no es pugui fer i no es tingui consciència 
de la necessitat d’invertir-hi. Per contra, se segueix 
malgastant  en un Consorci de la D.O. fet a mida 
de l’alcalde però que no s’aguanta per enlloc, i es 
donen subvencions i ajuts que, arribat el moment, 
sospitem que les veurem de tots colors.

A hores d’ara encara no se sap quines són les 

prioritats. No sabem quina és l’agenda política, la 
de veritat volem dir, el full de ruta i no el paper mu-
llat en què ha quedat el seu programa electoral. La 
discrepància, la confrontació d’idees, projectes i mo-
dels, i naturalment també l’acord, que són la sang 
mateixa de la democràcia, es veu que no van amb el 
caràcter del nostre govern municipal. Resulta molt 
difícil entendre’s amb qui no confia en ningú, i fa un 
us matusser de les formes més bàsiques de la políti-
ca. De prop, les formes ratllen l’autoritarisme, men-
tre que en la mitja distància la representació adopta 
un populisme de tocs força folklòrics. De lluny, vist 
ja amb una certa perspectiva, resultarà que només 
es tractava d’anar fent la viu-viu. 

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

Al llarg d’un mandat municipal es realitzen des de 
l’Ajuntament multitud d’inversions de molt diversa 
envergadura, des de petites actuacions de millora o 
manteniment fins a la construcció o posta en mar-
xa de grans equipaments o infraestructures. Mentre 
que de les primeres se’n duen a terme vàries al llarg 
d’un exercici, de les segones, per la seva magnitud 
i en un municipi de la nostra mida, se’n poden en-
tomar una o potser dues al llarg de tot un mandat. 
Així, en els dos darrers mandats, on ERC ha exercit 
l’alcaldia, s’han dut a terme la construcció del Com-
plex Esportiu Municipal de la piscina, l’ampliació 
de l’escola Fabra, l’arranjament d’un primer tram 
del passeig de la Riera, la construcció de l’escola La 
Serreta o els habitatges públics de Cal Doctor. En 
base a les necessitats objectives del poble, prioritzar 
unes o altres grans inversions ve determinat per la 
voluntat política i la ideologia de cada govern. 

A finals del mandat anterior es va elaborar el 
Pla d’Equipaments Culturals d’Alella (PECA) que 
reconeixia la important mancança al municipi d’un 
equipament dotat amb una sala polivalent per a la 
programació cultural i en prioritzava la construcció. 
També es contemplava la necessitat de millorar les 

instal·lacions de la biblioteca. Ambdues necessitats 
eren ben reconegudes pels equips de govern dels 
dos mandats anteriors i es va posar fil a l’agulla ja 
des de 2005 per tal que en un futur es poguessin 
cobrir aquestes mancances. Cal dir que el PECA, 
que explicitava les necessitats del poble i en fixava 
les prioritats i terminis, va ser aprovat per unanimi-
tat de totes les forces representades a l’Ajuntament.

Tant l’equipament socio-cultural com la bibliote-
ca són grans inversions, d’aquelles que dèiem més 
amunt que segurament només n’hi cabia una en un 
mandat. La conjuntura actual posa en qüestió la pos-
sibilitat de dur a terme qualsevol de les dues inversi-
ons o d’altres també necessàries per a Alella. Malgrat 
això, ja abans de les últimes eleccions municipals, el 
nostre grup va explicitar la seva voluntat de construir 
el nou equipament socio-cultural en cas de continuar 
tenint responsabilitats de govern. I en aquest camí 
ens mantenim si, com hem reiterat diverses vega-
des, s’acaben donant les condicions oportunes. Pel 
que fa a la nova biblioteca, continuem fent les pas-
ses necessàries, traient ara a concurs la redacció del 
projecte arquitectònic, perquè pugui esdevenir una 
realitat en un futur que esperem sigui proper.

Tel: 667 182 522
xatartac@alella.cat
izquierdoab@alella.cat
llorcabv@alella.cat Cristina Xatart, portaveu del grup municipal de CiU 



12 EL FULL

Mercè Marzo, 
671 476 858
marzogm@alella.cat
Josep Bardés
607 799 325
josepbardes@yahoo.es
www.gentdalella.cat

GENT D’ALELLA Dels “Padres” a la Torre Borrell 

PARTIT POPULAR Plan Extraordinario de Asistencia Financiera Local y Consorcio de la DO Alella

El pasado 8 de marzo, la Generalitat, las Diputaci-
ones Provinciales de Barcelona, Lleida, Tarragona 
y Girona, la Asociación Catalana de Municipios y 
Comarcas (ACM) y la Federación de Municipios de 
Catalunya (FMC) firmaron un Convenio para el desar-
rollo del Plan Extraordinario de Asistencia Financiera 
Local. En virtud de dicho convenio, la Diputación de 
Barcelona, gobernada por CiU y PP, adquiere el crédi-
to que nuestro Ayuntamiento tiene frente a la Gene-
ralitat subrogándose en el mismo y haciendo entrega 
al municipio de la cantidad de 1.905.080,46.-€. 
Mediante acuerdo de la Junta Local de Gobierno de 
nuestro Ayuntamiento del pasado 15 de marzo, Ale-
lla cede el crédito que dispone frente a la Generali-
tat a la Diputación de Barcelona por dicho importe. 
Es una noticia importante. La inyección de liquidez 
para el municipio irá destinada, por acuerdo de ERC 
y PSC a pagar gastos de personal del ayuntamien-
to y deudas con contratistas, concesionarios y otros 
proveedores. Pero el aparato gubernativo local no ha 
considerado que sea digna de mención ni de recono-
cimiento público. Claro, ahora no son ellos los que 
gobierna en la Generalitat ni en la Diputación. Han 
tenido que ser gobiernos de CiU y PP los que se acu-
erden del problema financiero de los ayuntamientos 

y les den liquidez. Y el lógico que gran parte de ese 
dinero vaya destinado a pagar sueldos…tenemos a 
casi todos los regidores de gobierno con dedicación 
exclusiva y más “cargos de confianza” que hace unos 
meses.

Por otro lado, nuestro ayuntamiento sigue finan-
ciando ese ente paralelo al Consell Regulador de la 
DO Alella que creó nuestro alcalde llamado Consor-
ci de la DO Alella. En la misma Junta de Gobier-
no se aprobó otorgar una nueva subvención a ese 
ente por un importe de 64.200.- €. Hay que pagar 
más sueldos…el de su gerente, el del secretario y 
el de un técnico. Cantidad que se suma a los más 
de 200.000.- € que ya llevamos dados al “invento” 
social-republicano.

A pregunta del portavoz del Grupo Municipal del 
PP, el alcalde no supo aclarar con rotundidad si el 
“arreglo” del tramo de la Riera frente al Sorli tiene 
la suficiente adecuación legal como para permitir 
convertirlo en vial, colocar señalítica de tráfico con 
prohibiciones y permitir sancionar mediante multas a 
los vecinos. Pero mientras tanto…multan, igual que 
multaron con la cámara del semáforo que tuvieron 
que quitar.                                 

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

La finca dels Escolapis, de la mida del Parc de la 
Ciutadella, segueix esperant la resposta dels ale-
llencs. Hi ha qui diu que el veïnat directament 
s’hauria d’implicar per a recuperar la propietat; hi 
ha qui diu que hi treballaria de franc per a obrir els 
seus jardins; professionals i empresaris imaginen 
usos diversos i compatibles per l’edifici principal i 
la resta d’espais. Tot i els esforços de l’Ajuntament, 
queda demostrat que la iniciativa privada no li veu 
viabilitat econòmica, i la deixa caure any rere any. 
D’aprovar-ne definitivament el POUM, les expecta-
tives encara empitjorarien. 

Un poble com el nostre, amb valentia per abor-
dar projectes importants, té la oportunitat de bus-
car el camí públic-privat que ens porti d’Els Padres, 
ara abandonat i degradat, a la “Torre Borrell”, un 
gran pol d’atracció de futur per  enquibir activitats 
privades però també de gaudi públic. Torre Borrell, 
en reconeixement al llegat que ens va deixar An-
toni Borrell, restituïda mica en mica com a gran 
dinamitzador econòmic i de lleure cultural pel po-
ble i, alhora, com a gran ambaixador d’Alella capaç 
d’atreure turisme, talent i recursos. La Comissió de 
treball va avançant, però cal una nova aposta i el 
suport popular.

Hi ha persones del poble disposades, comptem 
amb elles!. Comptem també amb totes les inicia-
tives personals i desinteressades, sigui per a col-
laborar en la prevenció d’incendis a les urbanitzaci-
ons de muntanya; sigui per rescatar la nostra histò-
ria; sigui per ajudar la gent que ho necessita,... Així 
és com realment es “suma”.

I sumar, en sabem: L’Alcalde ens ha enviat una 
carta confirmant que l’IBI a Alella puja el 12,7%. 
Recordes cap carta el 2009 explicant la pujada del 
18% “dissimulada” en 3 rebuts, en lloc de 2?.

Mercè Marzo, 
portaveu del grup municipal de Gd’A
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Accions

manscg@alella.cat

Durant els passats dies 19, 20 i 21 de març, la re-
gidoria d’emprenedoria va col·laborar amb la cam-
panya “Aqui servim productes de la terra-maresme” 
impulsada pel Consell Comarcal del Maresme i que 
es va dur a terme a Can Lleonart, amb diferents 
sessions, en les que es van poder posar en con-
tacte restauradors de la comarca i productors del 
nostre municipi. Aquesta campanya vol fomentar 
la incorporació de productes autòctons i de qualitat 
a les cartes dels restaurants de la nostra comarca 
així com el seu compromís amb aquests productes, 
amb el foment de la nostra economia local i amb la 
bona gastronomia. La valoració d’aquesta campa-
nya a Alella ha estat positiva per la bona acollida 
que ha tingut, tot i que era la primera vegada que 
es feia en el nostre municipi.

Exemple, també, d’aquestes iniciatives que vo-
len incentivar la vàlua dels nostres productes, són 
les Jornades gastronòmiques del vi d’Alella, que 
ens permeten conèixer i tastar els nostres vins jun-
tament amb els productes de qualitat dels nostres 
restaurants. Són accions que volen posar en valor 
tots aquests actius que ens dóna la terra del nostre 
municipi i donar-los a conèixer arreu. Recordar-vos 
que alguns dels vins de la nostra DO han rebut 

grans reconeixements per part de prestigioses pu-
blicacions del món del vi. 

Amb tot això no ens oblidem, però, que cal 
continuar emprenent accions que fomentin també 
l’ocupabilitat. Tot i tenir una de les taxes més bai-
xes d’atur de la comarca, hem de continuar donant 
suport als emprenedors, als comerços del nostre 
poble i sobretot a les alellenques i alellencs que 
busquen feina. Remarcar les dades positives pel 
que fa a les ofertes de treball que han arribat al 
servei d’Ocupació de l’Ajuntament durant aquest 
primer trimestre de 2012 i que s’han cobert amb 
habitants d’Alella que estàven inscrits a la borsa 
de treball.  

PLE ORDINARI DEL 26 DE GENER DE 2012. Podeu consultar l’acta del Ple al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Acords del Ple

Suport del Consell Comarcal en inspeccions sanitàries.
El Ple va aprovar delegar en el Consell Comarcal les ins-
peccions de control sanitari a l’inici d’una activitat alimen-
tària de nova obertura i les inspeccions de seguiment de 
les mesures correctores. 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, PSC, CiU, Gd’A i PP. 
Concessió de la Medalla de plata d’Alella a l’Associació 
Gent Gran d’Alella i al Club Bàsquet Alella. 
El Ple va aprovar concedir la Medalla de plata a l’Associa-
ció Gent Gran d’Alella i al Club Bàsquet Alella per l’impor-
tant labor realitzada al llarg de 25 anys. 
Aprovat per unanimitat
Pressupost general de l’Ajuntament per a 2012
El Ple va aprovar inicialment el pressupost de l’Ajunta-
ment per a 2012, equilibrat en 10.787.195€; la plantilla 
de personal de l’Ajuntament i la relació de llocs de treball.
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA i PSC, i el vot en 
contra de CiU, Gd’A i PP. 
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 i als Estatuts que la regulen. 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA i CiU, l’abstenció 
de Gd’A i el vot en contra del PSC i PP. 

Petició d’anul·lació dels projectes de les rondes de la C-32.
El Ple va aprovar una moció presentada per ERC+SxA i 
Gd’A, a proposta de La Garnatxa, que insta la Generalitat  
a anul·lar definitivament el projecte de Ronda Mataró i 
a impulsar un nou procés de participació que abordi els 
dèficits de mobilitat del Maresme.   
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, CiU i Gd’A, 
l’abstenció del PP i el vot en contra del PSC.
Moció contra el peatge d’Alella.
El Ple va aprovar una moció en la qual es reclama a la 
Generalitat la supressió del peatge d’Alella i es torna a 
convocar la ciutadania a participar a l’acte reivindicatiu, 
convocat inicialment per al 26 de febrer. 
Aprovat per unanimitat.
Rebuig a la violència contra les dones.
El Ple va aprovar una moció, presentada per Gd’A i trans-
accionada amb la resta de grups, en la qual s’acorda, en-
tre d’altres accions, convocar la ciutadania d’Alella a dur 
a terme un minut de silenci davant l’Ajuntament a les 12 
hores del migdia, l’endemà que es produeixi un assassinat 
com a conseqüència de la violència masclista
Aprovat per unanimitat.

  Glòria Mans, 
Portaveu del grup municipal de PSC 
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CALENDARI DEL CONTRIBUENT ABRIL-JUNY 2012 
Impost Béns Immobles - 1a fracció domiciliats                                                  02.04.2012   
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
Taxa ocupació via pública (2n trimestre)                           04.04.2012 a 05.06.2012
Mercat municipal (2r trimestre)                                       04.04.2012 a 05.06.2012
Impost Béns característiques especials                  04.04.2012 a 05.06.2012
IBI urbana (no domiciliat)                                               04.04.2012 a 05.06.2012

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 24 al 29 d’abril
Del 22 al 27 de maig
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 20 d’abril 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 d’abril. La data de recollida és el 16 d’abril. 
Cal apuntar-s’hi prèviament. 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: ABRIL I MAIG

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
1 de maig    BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
5 i 6 de maig    GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
12 i 13 de maig    MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
19 i 20 de maig     BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
26, 27 i 28 de maig    GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

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

8h Can Lleonart
Sortida de senderisme. Aiats (Osona). Gratuït. No cal inscripció 
prèvia. Més informació a www.telefonica.net/web2/peusaterra.
Organitza: Club d’excursionisme i senderisme Peus a Terra d’Alella

12.30h Plaça d’Antoni Pujadas*
Homenatge a la República. Ofrena floral. 

Dissabte 14 d’abril

8h Cal Xic, autocars Font*
Caminada pel Montseny. Preu: 22€ (transport). Més informació: 
www.canlleonart.com.

Dimecres 18 d’abril

10.30h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig
Xerrada. Per què ens engreixem? (2a part), a càrrec de Marta 
Quintana, infermera.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig

17.15h Llar d’infants municipal Els Pinyons*
Xerrada. L’aventura d’educar. ‘Normes i límits’. A càrrec d’Ainoa 
Hilari, psicòloga i psicoterapeuta. elspinyons@suara.coop.

Dijous 19 d’abril

9.30h Coll de Font de Cera
Sortida de senderisme. Del Coll de Font de Cera a l’Ermita de 
Sant Mateu. Més informació i inscripcions al Punt d’Informació de 
l’Oficina de Turisme d’Alella (oficinadeturisme@alella.cat o p.slitoral.
lleonart@diba.cat).
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral

Diumenge 15 d’abril

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Hora del conte. La rateta que escombrava l’escaleta, a càrrec de la 
Residència Els Rosers.

Dimarts 24 d’abril

9.30h Cal Xic (autocars Font)*
Sortida a CaixaForum, Goya. llums i ombres. Preu: 10€ (visita 
guiada +transport). Més informació: www.canlleonart.com.

De 18.30 a 20h Punt d’Informació Juvenil Àgora*
Xerrada. Com a treballador/a què he saber? www.alellajove.cat.

Dimecres 25 d’abril

9.30 a 11.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Sant Jordi amb les llars d’infants. L’Elisabeth Ulibarri divertirà els 
més petits amb Cabasset de lletres, un joc de vocals.

Dilluns 23 d’abril

8.30h Can Lleonart
Sortida de senderisme. El Catllaràs- El Roc de la Lluna (La Pobla 
de Lillet). Gratuït. No cal inscripció prèvia. Més informació a www.
telefonica.net/web2/peusaterra.
Organitza: Club d’excursionisme i senderisme Peus a Terra d’Alella

Dissabte 21 d’abril

8h Can Lleonart*
Itinerari. Observem els ocells. A càrrec d’Alfons Alier, ornitòleg. 
Preu: 4€ (gratuït per a menors d’edat). Més info www.canlleonart.com. 

Dimecres 2 de maig

20.30h Can Manyé*
Visita comentada a l’exposició La lletra a l’ull, amb Isabel Sabaté. 

Dissabte 28 d’abril

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

DIVENDRES 13 D’ABRIL
20.30h Can Manyé, espai d’art i creació
Inauguració de La lletra a l’ull, de l’escola d’art i disseny Edra. 
L’exposició es podrà veure fins al 29 d’abril.

DISSABTE 14 D’ABRIL
11h Sortida de Can Lleonart
Geografies i poemes, caminada literària, amb Anna Maluquer.

DIUMENGE 15 D’ABRIL
11.30h Sortida de la Plaça de l’Ajuntament
Cercavila psico-poètico-dramàtico-musical, amb Enric Casasses i 
Salvador Giralt.  

DIJOUS 19 D’ABRIL
21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Conversa i recital Màrius Torres. Del poeta al lector. 

DIVENDRES 20 D’ABRIL
21h Les Golfes de Can Lleonart
Muntatge poètico-musical amb el grup de folk Nikòsia i la 3a 
Trobada de Poetes del Maresme, amb Núria López, Montse Assens, 
Maria Antònia Grau, Joan Carles González i Marcel Riera.

DISSABTE 21 D’ABRIL
12h Celler Bouquet d’Alella
Poesia als quatre vents, amb Núria Martínez-Vernis i Miquel de Palol.
18h Can Manyé, espai d’art i creació
Presentació del llibre Més enllà dels grills, de Laia Llobera. I tot 
seguit presentació de l’assaig Maria-Mercè Marçal (1952-1998). 
Agua de alta mar, de Fina LLorca.

DIUMENGE 22 D’ABRIL
12h Casal d’Alella
Lliurament de premis de la Mostra Literària del Maresme i actuació 
de les orquestres municipals d’Alella, de la coral de l’Escola Ressò i 
dels alumnes de l’Escola Fabra.

DILLUNS 23 D’ABRIL
20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Presentació de la novel·la Tot el soroll del món de Vicenç LLorca.

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

20h Can Lleonart*
Xerrada. Descobreix el Mapa de Patrimoni Cultural d’Alella. 

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. Paseos con mi madre, de Javier Pérez Andújar. Amb 
la presència de l’autor.  

Dijous 3 de maig

D’11 a 12.45h Plaça de l’Ajuntament i Església de Sant Feliu
Diada de Montserrat. Degustació de panets i ofrena floral.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig

20h Davant de la plaça d’Antoni Pujadas
Sortida al Teatre Tivoli per veure l’obra Campanades de Boda, de 
La Cubana. Oberta a tothom. Preu: sòcies 29€, no sòcies, 36€.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig

Divendres 27 d’abril 

22h Can Lleonart*
Músiques del món. Els Stompers, música celta del segle XXI. 
Preu: 4€ (gratuït per a menors d’edat). Més info www.canlleonart.com.  

Divendres 4 de maig
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