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5es Jornades per a la Gent Gran, 
del 14 al 20 de maig.

Jornada de participació per a l’elaboració 
del Pla Local de Joventut.

Antònia Font obre el cartell del Festival
d’Estiu que se celebra del 7 al 21 de juliol. 

L’Ajuntament ja ha cobrat els 3,1 milions d’euros 
que havia avançat per a l’ampliació de l’Escola Fabra. 

Recuperem els diners    
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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

Una de les primeres visites que vaig fer en ser nomenat alcal-

de d’Alella l’any 2003 va ser al Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya per demanar l’ampliació de 

l’Escola Fabra. En aquells moments la Generalitat no con-

siderava prioritària la inversió i no tenia cap compromís for-

mal amb l’Ajuntament d’Alella per tal de tirar-la endavant. El 

març de 2011, poc menys de vuit anys després, inaugurà-

vem les obres d’ampliació i millora del centre. El passat mes 

de setembre començava el curs actual amb tots els infants a 

les instal·lacions del Bosquet deixant enrere més de 25 anys 

d’inconvenients i reivindicacions.

Després d’un llarg procés d’actuacions polítiques, urbanís-

tiques i administratives, i de complicitats i reivindicacions 

amb les famílies i docents del centre, la clau per aconse-

guir-ne la construcció va ser la consecució d’un conveni 

amb la Generalitat perquè l’Ajuntament fos qui construís les 

obres, avançant-ne el finançament de les mateixes tot acon-

seguint un préstec de més de tres milions d’euros en uns 

moments en que les entitats bancàries ja no estaven per la 

labor. En aquell moment la majoria dels grups de l’oposició 

s’hi van oposar. 

El passat 20 d’abril l’Ajuntament d’Alella va cobrar els dar-

rers 1,6 milions d’euros que la Generalitat ens devia per a 

aquesta actuació. Amb aquest cobrament, l’Ajuntament recu-

pera els 3,1 milions que va costar l’obra i tanca el cercle d’un 

projecte que no s’hauria fet realitat si no hagués estat per 

l’habilitat política d’aconseguir el conveni i la valentia i deter-

minació municipal d’avançar les obres. Sense la intervenció 

de l’Ajuntament encara avui patiríem totes les mancances 

viscudes durant tants i tants anys i seguiríem reivindicant una 

ampliació que, donades les circumstàncies actuals, no tindria 

cap esperança de ser executada.
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Alella recupera els diners de l’escola
·······················································································································································
L’Ajuntament ha cobrat la totalitat dels 3.137.471 euros que establia el conveni signat amb la Generalitat.
·······················································································································································

Ampliació Escola Fabra: 1.603.311 €
Aportació llar d’infants: 97.600 €
Participació tributs Generalitat: 89.425 €
Millores Vallbona: 38.283 €
Pavimentació Nova Alella: 37.046 €
Programació cultural: 10.949 €
Manteniment/protecció animals: 8.390 €
Franges perimetrals: 6.079 €
Oficina de turisme: 5.522 €
Cursos formació Casal de Joves: 4.586 €
Beques llar d’infants: 3.246 €
Vacunació escolars: 644 €

Total pagat: 1.905.080 € 

Què hem cobrat?

L’ampliació es va celebrar el 19 de març de 2011. 

L’Ajuntament ha culminat amb èxit el 
procés d’ampliació de l’Escola Fabra, 
una reivindicació històrica del municipi 
per resoldre els problemes endèmics 
que patia aquest centre —la manca 
d’instal·lacions adequades i l’alumnat 
repartit en tres edificis— que s’ha solu-
cionat gràcies a la intervenció munici-
pal. L’ampliació ha permès dotar el 
centre de les instal·lacions adequades i 
acollir en un sol recinte les dues línies 
d’infantil i primària de l’escola. 

Aquesta actuació va ser possible 
gràcies a la decisió de l’Ajuntament de 
fer-se càrrec del projecte i avançar els 
3,1 milions d’euros del cost de les 
obres, amb el compromís de la Gene-
ralitat de retornar els diners. 

La iniciativa municipal per desen-
callar un projecte que no constava en 
el calendari d’execució de la Generali-
tat ha arribat a bon port. L’Ajuntament 
ha aconseguit recuperar els diners 
avançats per a aquesta inversió amb el 

El menjador és un dels nous espais de l’escola.

cobrament íntegre dels 3.137.471 eu-
ros que s’havia compromès a pagar el 
Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat en el conveni signat l’octubre 
de 2009. 

Pla extraordinari de la Diputació
El 2011 la Generalitat va pagar l’Ajun-
tament 1,5 milions dels diners com-
promesos i quedaven pendents 1,6 
milions que van ser liquidats el passat 
20 d’abril a través del Pla extraordinari 
d’assistència financera local de la Di-
putació de Barcelona.

L’Ajuntament va decidir adherir-se a 
aquest Pla segons el qual la Generalitat 
ha transmès a la Diputació el pagament 
de deutes pendents amb l’Ajuntament 
per un import total de 1,9 milions d’eu-
ros, 1,6 dels quals corresponen a la li-
quidació pendent de les obres d’ampli-
ació de l’escola. 

La resta de pagaments són aporta-
cions de la Generalitat pendents de co-

Cronologia d’una obra esperada 

Juny de 2004 
L’Ajuntament signa un protocol amb la conselleria d’Educació per incloure l’obra en el programa d’inversions.
Febrer de 2007 
Es posa a disposició de la Generalitat el sòl necessari per a l’ampliació.
Juliol de 2008  
La Generalitat presenta el projecte. El Ple insta la Generalitat a executar l’obra. 
Desembre de 2008 
Davant la manca de calendari de la Generalitat, l’Ajuntament decideix avançar les obres.
Octubre de 2009 
L’Ajuntament i Educació signen el conveni pel qual la Generalitat és compromet a pagar 3,1 milions en dos anys.
Novembre de 2009 
L’Ajuntament demana un crèdit de 3.398.812 € i adjudica les obres.
Febrer de 2010 
Col·locació de la primera pedra i inici de les obres.
Març de 2011 
Acabament de les obres i festa de benvinguda. La Generalitat fa un primer pagament de 500.000 €. 
Maig i juny de 2011 
La Generalitat fa efectius dos pagaments més de 784.767 € i 249.392 €.
Abril de 2012 
L’Ajuntament rep del Pla d’assistència financera de la Diputació els 1,6 milions d’euros que quedaven pendents.

brament dels exercicis 2010 i 2011 
(vegeu el quadre amb el llistat dels im-
ports i la destinació dels abonaments). 
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Alella, Mollet i Terrassa reclamen a la 
Generalitat una proposta sobre els peatges 
·······················································································································································
L’Ajuntament preveu reprendre les mobilitzacions contra el peatge amb un acte reivindicatiu convocat per al 13 de maig.

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

L’Ajuntament ha posat fil a l’agulla per 
activar el desplegament d’una xarxa de 
fibra òptica a les llars del municipi. El 
primer pas es va donar el 2010 amb la 
construcció de 4 quilòmetres de xarxa 
que han permès connectar els diferents 
equipaments públics. 

Ara es vol anar més enllà per trac-
tar de resoldre les mancances i ampliar 
les prestacions dels serveis de teleco-
municacions que actualment rep la po-
blació. Per aquest motiu es va encarre-
gar a finals de 2011 un estudi per 
avaluar el model tecnològic, el disseny 

L’avantprojecte per al desplegament de la xarxa de 
fibra òptica a les llars ja és sobre la taula 

Els alcaldes d’Alella, Mollet i Terrassa, 
Andreu Francisco, Josep Monràs i Pere 
Navarro, han reclamat a la Generalitat 
que presenti una proposta concreta so-
bre els peatges que afecten la mobilitat 

obligada d’aquests municipis. Els al-
caldes van enviar a finals d’abril una 
carta al conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Lluís Recoder en la qual li recor-
den el compromís que va adquirir de 
fer una proposta concreta per a la mo-
bilitat obligada dels peatges d’Alella de 

la C-32, el de la C-33 a Mollet i el de 
Terrassa-Les Fonts a la reunió que van 
mantenir el passat mes de febrer. Els 
tres alcaldes van demanar al conseller 
el restabliment de l’anterior sistema de 
bonificacions dels peatges que suposa-
va la gratuïtat per als usuaris habituals. 

En la reunió, el conseller es va compro-
metre a estudiar personalment la situa-
ció excepcional d’aquests tres peatges i 
a presentar una proposta concreta.

El 13 de maig tornem al peatge
Davant d’aquest compromís, i atenent 
la petició expressada pel mateix con-
seller, l’Ajuntament va decidir suspen-
dre l’acte reivindicatiu convocat per al 
26 de febrer. La suspensió va ser rati-
ficada pel Ple del 23 de febrer, amb 
una moció en la qual se suspenia la 
mobilització i s’establia un termini 
prudencial de 45 dies per tal de rebre 
resposta per part de la conselleria. Ex-
haurit aquest termini sense obtenir 
resposta, l’Ajuntament ha decidit con-
vocar novament la ciutadania a parti-
cipar en un acte reivindicatiu contra el 
peatge convocat per al proper diumen-
ge 13 de maig. 

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

L’Ajuntament convoca la 
ciutadania a participar en un acte 
reivindicatiu contra el peatge el proper 
diumenge 13 de maig
···················································

El diumenge 13 de maig, mobilització contra el peatge. 

·······················································································································································
L’estudi fa una estimació de la inversió necessària i dissenya la zonificació de la xarxa i els nodes de comunicació.

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

de la xarxa i la inversió estimada. 
L’Ajuntament té sobre la taula des 

de mitjan abril l’avantprojecte per al 
desplegament de la xarxa al municipi. 
L’estudi, realitzat per l’empresa Agga-
ros, planteja la instal·lació de la xarxa 
amb un únic node primari per a tot el 
municipi, que estaria situat al pati de 
Can Gaza i on s’ubicarien els equips de 
l’Ajuntament i dels diferents operadors, 
i 19 nodes secundaris des d’on es dona-
ria cobertura a la vintena de sectors de 
248 llars en què s’ha dividit el munici-
pi. El cost estimat dels desplegament de 

les xarxes d’accés primària i secundària 
supera els 7 milions d’euros. 
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Una setmana dedicada a la gent gran 

L’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació 
(ORGT) té emmagatze-
mades més d’un cente-
nar de plaques de senya-
lització de guals de 
titulars que han tramitat i 
pagat la corresponent lli-
cència però que no han 
passat a recollir la placa. 
L’ordenança municipal 
reguladora de guals es-
tableix que la persona 
titular té, entre les seves 

Concurs per encarregar el 
projecte de la Biblioteca  
L’Ajuntament ha convocat el con-
curs per seleccionar la proposta 
arquitectònica per a la redacció del 
projecte bàsic i executiu de la Bi-
blioteca pública, l’arxiu municipal 
i la urbanització dels espais lliures 
de l’antiga fàbrica de pintures. El 
termini de presentació de propostes 
finalitzava el 2 de maig. 

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

···································································································
L’ordenança de guals obliga a col·locar en un lloc visible la senyalització. 

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

obligacions, la de recep-
cionar la senyalització i 
col·locar en un lloc visi-
ble la placa  numerada 
del gual que li submi-
nistra l’Ajuntament. 
Aquesta placa és vàlida 
només per a l’adreça 
que consti a la llicència. 
L’ordenança estableix 
sancions d’entre 300 i 
750 euros per a les per-
sones que incompleixen 
la normativa. 

L’Ajuntament recorda l’obligació 
de recollir les plaques de gual 

Sessió de ioga: dilluns 14, de 10 a 11h  (Can Gaza)
Gimnàstica: dilluns 14, de 18 a 19h (Can Gaza)
Matí de teatre: dimarts 15, de 10 a 11h (Biblioteca)
Campionat de Rummikub: dimarts 15, de 17.30 a 19.30h (Can Gaza)
Sessió de balls llatins: dimecres 16, de 10 a 12.30h (Plaça Ajuntament)
Concert. Coral Santa Llúcia: dimecres 16, de 16 a 17.30h (El Masnou)
Taller d’art intergeneracional: dijous 17, de 10 a 11h (Els Pinyons)
Xerrada Activa’t: dijous 17, de 17.30 a 19.30h (Can Gaza)
Taller de cuina, paella d’arròs: divendres 18, d’11 a 15h (Can Gaza)
Campionat de canasta: divendres 18, de 17.30 a 19.30h (Can Gaza)

Places limitades. Cal inscriure-s’hi abans de l’11 de maig al Casal de 
l’Associació de la Gent Gran (Can Gaza).
.........................................................................................................

71è DINAR D’HOMENATGE A LA VELLESA  
diumenge 20 de maig, a les 14 h al Poliesportiu Municipal 
El dinar és gratuït per a aquelles persones majors de 65 anys que visquin 
a Alella. Cal recollir el tiquet gratuït al Casal de l’Associació de la Gent 
Gran (Can Gaza) del 7 al 15 de maig. Els acompanyants han d’adquirir el 
tiquet (15 euros) a l’oficina d’Alella de la Caixa Laietana.
.........................................................................................................

3r RECULL ‘RELATS DES D’ALELLA’ 
Si tens més de 60 anys i vius a Alella, escriu el teu relat i porta’l a la 
Biblioteca abans de les 20 h de l’11 de maig. 

Inscripcions al Casal de l’Associació de la Gent Gran (Can Gaza) ·  93 540 05 21  

El programa de les jornades L’Ajuntament dedica la setmana del 14 
al 20 de maig a les persones grans del 
municipi amb les 5es Jornades per a la 
Gent Gran. Les Jornades són un reco-
neixement del poble i una festa per a 
aquest col·lectiu. 

Les jornades inclouen moltes i vari-
ades propostes: sessions de ioga i gim-
nàstica; un taller de cuina per aprendre 
a fer les millors paelles d’arròs; campi-
onats de canasta i de Rummikub; un 
taller d’art intergeneracional que unirà 
de nou els més grans i els més petits 
del poble; una sessió de balls llatins; 
una xerrada sobre com mantenir l’es-
perit actiu i un concert de la coral San-
ta Llúcia. Totes les activitats són gratu-
ïtes i cal inscriure-s’hi abans de l’11 de 
maig a l’Associació de la Gent Gran.

Dinar d’homenatge a la vellesa
Les Jornades culminen el 20 de maig 
amb el dinar d’homenatge a la vellesa. 
És la gran festa de la gent gran i es farà, 
com sempre, gràcies a la col·laboració 
d’un bon grapat de persones voluntàri-
es. El tiquets s’han de recollir al Casal 
de la Gent Gran del 7 al 15 de maig. 
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Preparatius per protegir-se contra el foc 

Tot i la treva de les pluges de les dar-
reres setmanes, la llarga sequera dels 
mesos d’hivern fa preveure un estiu 
amb alt risc d’incendis forestals. Per 
aquest motiu, l’Ajuntament demana a 
la població que extremi les mesures de 
precaució i recorda que fins al 15 d’oc-
tubre està prohibit cremar restes vege-
tals o fer cap altra activitat amb foc en 
terreny forestal i en els 500 metres que 
els envolten. A més, cal complir, entre 
d’altres, les següents recomanacions: 
no llençar burilles enceses ni llumins, 
ni caminant, ni per la finestra del cot-

Mesures per tallar les ales al mosquit tigre

xe; no deixar escombraries ni deixalles 
al bosc; mantenir una franja lliure de 
vegetació de, com a mínim, 2 m al vol-
tant de la façana i de 10 m al voltant de 
la parcel·la; mantenir netes les parcel-
les no urbanitzades; netejar la teulada 
de fulles seques, branques i altra ma-
tèria orgànica; allunyar de la casa les 
reserves de llenya, evitar les tanques 
de bruc sec i col·locar els combustibles 
en recintes ventilats i protegits. 

Manteniment de franges i camins
Pel que fa als treballs anuals de man-
teniment de les franges perimentrals, 
enguany les feines se centraran als 
nuclis de Nova Alella-Cal Baró i Coma 
Fosca- Can Comulada. L’actuació pre-
tén reduir la massa vegetal combus-
tible en una franja de 25 metres al 
voltant d’aquestes zones residencials 
per minvar el risc de propagació del 
foc als habitatges en cas d’incendi. El 
cost total d’aquestes actuacions puja 
a 7.800€. La intervenció es repeteix 
cada any en aquests dos barris, ja que 
tradicionalment són els que més han 
patit els efectes dels incendis, mentre 

Què cal fer per prevenir la propagació? 

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

Eviteu les acumulacions d’aigua en zones de drenatge 
o canals de desguàs. 

Cobriu els petits forats i depressions del terreny que 
acumulin aigua.

Vigileu les basses petites, buideu-les setmanalment i 
cobriu-les amb una tela mosquitera.

Manteniu cobertes les piscines mentre no s’utilitzin. 
Les piscines de plàstic s’han de buidar periòdicament.

Tapeu els forats dels troncs i les branques dels arbres 
amb sorra.

Canvieu sovint l’aigua de les plantes que viuen en 
aigua i la dels abeuradors dels animals domèstics. 

Amb l’arribada del bon temps, arriba 
també el molest mosquit tigre. Per pre-
venir la proliferació de colònies i evitar 
la propagació d’aquest insecte és molt 
important que la població tingui en 
compte les mesures preventives. La 
més important de totes és evitar qual-
sevol acumulació d’aigua que afavorei-
xi la cria del mosquit. 

L’Ajuntament va aprovar l’agost de 
2009 una ordenança per a la preven-
ció i control dels mosquits que esta-
bleix les mesures que cal prendre per 
tal d’evitar-ne la proliferació. L’orde-
nança estableix sancions d’entre 750 i 
3.000€ per als infractors. 

Paral·lelament, l’Ajuntament manté 
negociacions amb el Consell Comarcal 
per tal de tornar a aplicar el tractament 
per matar les larves dels embornals 
que ja es va posar a prova l’any passat. 

que a la resta de barris el manteniment 
es fa cada dos anys. 

Alhora, es faran els treballs de man-
teniment de quatre pistes incloses en 
el Pla de Prevenció dels Incendis (PPI): 
la de coll de Cera a la pista carenera, la 
de Nova Alella a Can Comulada, la del 
Turó del Bessó, i la que va del carrer 
Rosselló a la pista carenera. 

A banda, aquest any també s’acti-
ven el dispositiu del Pla de Vigilància 
dels Incendis (PVI) de la Diputació i els 
dispositius habituals del Parc. 

Neteja a la Font de l’Esquerda

Voluntaris de la secció local de l’ADF La 
Conreria han netejat la Font de l’Esquerda 
per evitar l’acumulació d’aigua. 



7MAIG 2012

···································································································
La sessió es farà al Casal de Joves Can Gaza a partir de les 11h. 

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

Jornada de participació del Pla 
Local de Joventut, el 19 de maig

L’Ajuntament convida els joves i les jo-
ves d’Alella a assistir i dir la seva a la 
jornada de participació per a l’elabora-
ció del Pla Local de Joventut que es 
durà a terme el proper dissabte 19 de 
maig al Casal de Joves Can Gaza a par-
tir de les 11h. 

La sessió participativa té per objec-
tiu disposar d’una fotografia, el més 
ajustada possible, de la realitat del jo-
vent alellenc referent a diferents àmbits 
de treball, que estan recollits al Pla Na-
cional de Joventut de Catalunya 2010-
2020, i que afecten el conjunt del col-
lectiu com són participació, cohesió, 

El Cap de Setmana Jove rep una 
bona acollida i tindrà continuïtat

cultura, educació, ocupació, emanci-
pació i salut.

A la sessió es treballaran de mane-
ra individualitzada tots i cadascun dels 
temes amb l’objectiu de descriure al 
detall la situació del jovent del munici-
pi. El treball es farà en petits grups, 
dividits segons l’edat, per facilitar la 
tasca i el debat. Al final de la sessió es 
posaran en comú les principals aporta-
cions per tal que tothom conegui les 
reflexions i aportacions de la resta de 
grups. 

El resultat d’aquesta jornada de 
participació servirà de base per a l’ela-
boració de propostes que donin respos-
ta a les necessitats detectades. Les 
propostes es debatran en una segona 
jornada de participació que es convo-
carà a la tardor.

Tallen els brots bords dels cirerers 
de la rambla d’Àngel Guimerà
L’Ajuntament ha fet aquest mes 
d’abril una actuació de neteja i 
manteniment dels cireres de la 
rambla d’Àngel Guimerà, alguns 
dels quals tenien una quantitat im-
portant de brots bords. Els treballs 
han consistit en eliminar aquests 
brots per tal d’afavorir el creixe-
ment dels arbres i mantenir una 
uniformitat visual a tot el passeig.

Preinscripcions als Pinyons, 
del 7 al 18 de maig
Del 7 al 18 de maig està obert el 
termini per fer les preinscripcions a 
la llar d’infants municipals El Pi-
nyons per al proper curs 2012-
2013. Les famílies interessades 
han de presentar la sol·licitud de 
preinscripció amb la resta de docu-
mentació requerida a la llar d’in-
fants de dilluns a divendres de 
9.15 a 13h i dijous de 15 a 
17.45h. Més informació a www.
alella.cat/elspinyons. 

Inscripcions al campus ‘Estiu i 
Esport’, del 7 al 26 de maig
Fins al 26 de maig es poden fer les 
inscripcions al campus esportiu 
que organitza l’Ajuntament durant 
les vacances escolars. Les inscrip-
cions s’han de formalitzar al Com-
plex Esportiu Municipal. Trobareu 
tota la informació sobre el campus 
‘Estiu i Esport’ a www.alella.cat/
campusestiu.

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

L’èxit de participació de la primera edi-
ció del Cap de Setmana Jove reforça la 
voluntat de donar continuïtat a aquesta 
iniciativa adreçada al col·lectiu de jo-
ves del poble. La regidoria de Joventut 
ha fet una valoració positiva d’aquesta 
nova experiència i destaca la implica-
ció de les entitats juvenils del municipi 
que va contribuir al bon desenvolupa-
ment de les activitats programades. 
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···················································································································································································································································

Nova edició de la guia ‘Parc a Taula’ 
La Diputació ha publicat una nova 
edició de la guia ‘Parc a Taula’. La 
publicació té per objectiu posar en 
comú i donar a conèixer tots aquells 
agents que potencien i difonen els 
productes alimentaris locals i de 
qualitat. En aquesta edició hi ha 
155 participants: 7 allotjaments, 
42 restaurants, 29 cellers i 12 
establiments, 9 elaboradors i 56 
productors. Són establiments i pro-
fessionals dels sis parcs que par-
ticipen al programa: el del Garraf, 
Olèrdola i el Foix, el de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac, el de la Serralada 
Litoral i el del Montnegre-Corredor. 
A més d’informació de la DO Alella 
i dels diferents cellers que la inte-
gren, a la guia s’hi pot trobar infor-
mació de restaurants, establiments  
i  productors d’Alella. La guia es pot 
recollir gratuïtament a l’Ajuntament 
o bé consultar-la a través del web 
www.diba.cat.

L’exportació centra la 8a Trobada 
d’Experiències Empresarials 
‘L’exportació al teu abast’ és el títol 
de la 8a Trobada de Noves Expe-
riències Empresarials programada 
per al divendres 10 de maig a les 
9.30h a Can Lleonart. A la sessió, 
l’Aleix Cabezuelo i Valeri Cabòs, 
d’ACC EXPRESS SA, empresa es-
pecialitzada en el transport inter-
nacional de mercaderies, explica-
ran els trets bàsics de l’exportació: 
què, on, com i a quin preu exportar. 
Les empreses que hi participen a 
la sessió podran gaudir de tutories 
individualitzades. La trobada és 
gratuïta i oberta a tothom.

Homenatge a la República 

Més menús servits a les Jornades 
Gastronòmiques del Vi DO Alella

Tornen les trobades amb el govern 

Les Jornades Gastronòmiques del Vi 
DO Alella guanyen adeptes i es conso-
liden com una proposta de promoció 
del territori, la restauració i els vins que 
s’elaboren a la Denominació d’Origen 
Alella. 

En aquesta setena edició s’han in-
crementat un 24% el número de me-
nús servits. Els 66 restaurants que han 
participat a les jornades han ofert un 
total de 1.688 menús amb plats pre-
parats per a l’ocasió i acompanyats 
dels vins DO Alella, 330 més que a 
l’edició anterior. 

L’Ajuntament torna a convocar els veïns 
i veïnes del municipi a participar a les 
trobades amb el govern per tal de cop-
sar de prop les inquietuds, suggeri-
ments i queixes de la ciutadania. En-
guany s’han programat set sessions 

adreçades a la població resident als di-
ferents sectors del municipi que es du-
ran a terme els dies 9, 15, 16, 22, 23, 
29 i 30 de maig a les 20.30h a la Sala 
de Plens. A les trobades assistirà l’al-
calde i els regidors del govern. 

···································································································
L’Ajuntament convoca els veïns i veïnes dels diferents barris del municipi per 
copsar les seves inquietuds i suggeriments.

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

Les trobades es faran a la Sala de Plens a les 20.30h
Cal Vell: dimarts 8 de maig
Ibars Meia: dimecres 9 de maig
Canonge, Can Sors, Gaietana, Montals i Mar i Muntanya: dimarts 15 de maig
Can Teixidó, La Soleia, La Solaia i La Serreta: dimecres 16 de maig
Cal Baró, Nova Alella, Sarota, Verge de la Mercè, Gaggioli, Eixample i Can Vera: dimarts 22 de maig
Font de Cera i Can Magarola: dimecres 23 de maig
Alella Parc, Mas Coll i Can Comulada: dimarts 29 de maig
Vallbona, Centre Urbà i El Rost: dimecres 30 de maig

L’increment de degustacions gene-
ral també s’ha traduït en un augment 
de comensals a nivell local. Pel que fa 
a Alella, els set restaurants que han 
pres part a les jornades han servit un 
total de 297 menús, 89 més que el 
2011.

Enguany les jornades s’han estès a 
18 municipis, quatre d’ells de fora del 
territori DO, i han ampliat la seva dura-
da de quinze dies a un mes. 

La DO Alella es promociona a Madrid
La DO Alella és una de les destinacions 
turístiques convidades a participar a la 
jornada de treball organitzada per la Di-
putació de Barcelona amb agències de 
viatges de Madrid i touroperadors amb 
l’objectiu de donar a conèixer l’oferta 
turística de lleure de la província de 
Barcelona i captar nous clients. A més 
de promocionar el territori, a la sessió 
que va tenir lloc el 26 d’abril a l’Hotel 
Hesperia, també van ser-hi presents els 
vins de la Denominació d’Origen Alella. 
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Antònia Font obre el cartell del Festival d’Estiu
·······················································································································································
El grup mallorquí compartirà el programa amb la soprano Begoña Alberdi i els 18 intèrprets de Músics en Residència. 

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

Can Manyé acull aquest mes de maig 
un grup d’artistes estrangers que for-
men part de l’associació Metàfora, una 
entitat sense ànim de lucre dedicada a 
l’art contemporani. És la segona vega-
da que Metàfora rep la invitació de pro-
duir propostes visuals sobre Alella. 

Són vuit artistes que procedeixen  
de diferents països com ara Suècia, 
Noruega, Brasil, Índia, Rússia, Dina-
marca i Catalunya. S’hi estaran durant 
uns dies al poble on desenvoluparan 
un treball de reflexió i investigació ar-

Artistes internacionals exposen a Can Manyé
·······················································································································································
L’exposició es podrà visitar de l’11 al 27 de maig i serà el resultat del procés de descobriment artístic d’Alella.

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

tística que quedarà recollit a l’exposició 
de Can Manyé amb una sèrie de instal-
lacions, pintures, projectes fotogràfics i 
de vídeo, basats en el procés de desco-
brir i conèixer Alella. Amb les obres 
s’intenta oferir una reflexió sobre la 
identitat del poble, una nova perspecti-
va sobre la dicotomia entre espais in-
terns i externs, entre el recordat i l’obli-
dat, entre el vell i el nou sempre 
canviant. L’exposició ‘Dins  de fora’ 
s’inaugura l’11 de maig a les 20.30h i 
es podrà visitar fins al 27 de maig. 

BI
EL
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El Festival d’Estiu Alella 2012 arrenca 
el 7 de juliol amb l’actuació d’Antònia 
Font. El grup mallorquí, format per 
Joan Miquel Oliver, Pau Debon, Pere 
Manel Debon, Jaume Manresa i Joan 
Roca, portarà la seva música festiva i 
fantasiosa a l’idíl·lic escenari dels Jar-
dins del Cal Marquès on oferirà un re-
pàs del nou treball Lamparetes (2011), 
un disc allunyat de convencionalismes 
i fórmules, una oda a les coses quotidi-
anes que transcendeixen a l’universal. 

Antònia Font és la primera proposta 
d’un festival que referma la seva voca-
ció d’apropar la música de qualitat a la 
ciutadania, mantenint un concert gra-
tuït al parc de Can Sors i ampliant el 
número de participants a les estades 
musicals de Músics en Residència.

La polifacètica soprano Begoña Al-
berdi serà la protagonista de la segona 
cita del festival, el concert gratuït pro-
gramat per al 14 de juliol al parc de 
Can Sors.

Més Músics en Residència
El projecte Músics en Residència, inici-
at el 2010, es consolida enguany amb 

més participants i una actuació sorpre-
sa, que serà gratuïta i es farà el dia 20 
de juliol a Can Lleonart, que se suma a 
les audicions musicals dels assajos 
oberts al públic i als dos concerts pro-
gramats per al 19 i el 21 de juliol als 
Jardins de les Quatre Torres.

Enguany s’han afegit a aquesta ini-
ciativa 15 intèrprets reconeguts proce-
dents de diferents països i tres músics 
júniors, estudiants destacats de l’Esco-
la Superior de Música de Catalunya, 
una institució que dóna recolzament a 
aquesta iniciativa pionera a Catalunya i 
a l’Estat.

Durant deu dies, del 12 al 21 de 
juliol, tindrem l’oportunitat de seguir 
els assajos a les audicions obertes al 
públic que es faran a Can Lleonart i a 
l’escola Ressò. D’aquesta manera, es 
dóna al públic l’oportunitat de veure, 
entendre i copsar la tasca que es du a 
terme per preparar els dos concerts 
que s’oferiran els dies 19 i 21 de juliol 
als jardins romàntics de Les Quatre 
Torres, que novament s’obren al públic 
per a l’ocasió. 

Enguany, Músics en Residència 

afegeix una nova proposta: un concert 
de caire informal i gratuït, fora de pro-
grama, en el qual podrem escoltar frag-
ments d’algunes de les partitures esco-
llides pels músics que no tindran 
cabuda als concerts programats a les 
Quatre Torres.  

Antònia Font actuarà el 7 de juliol a Cal Marquès. 
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Torna la festa del Joc i de l’Esport 
··································································································
El 2 i 3 de juny s’han programat activitats per a tota la família. 
···································································································

Convocats els Premis Literaris 
L’Ajuntament ha convocat una nova 
edició dels Premis Literaris Alella 
2012. A més de promoure la creació 
literària i difondre la llengua i la cul-
tura catalanes, aquests tres premis 
són també un homenatge i un record 
a tres personatges del municipi que 
han contribuït a l’enriquiment de la 
nostra cultura i han deixat una forta 
petjada al poble: Maria Oleart, Gui-
da Alzina i Isidre Pòlit. El termini 
d’admissió de les obres finalitza el 
23 de juliol. El veredicte es farà pú-
blic a través del web de l’Ajunta-
ment a partir del 29 d’octubre. 

Exposició dels cartells 
finalistes de Festa Major 
Del 21 de maig a l’1 de juny s’expo-
saran a Can Lleonart els cinc treballs 
finalistes del concurs de cartells de 
Festa Major perquè la població pu-
gui valorar-los i votar-los. 

Cap de setmana d’esports i diversió. El 
Poliesportiu municipal celebra el 2 i 3 
de juny la Festa del Joc i de l’Esport, 
un esdeveniment que es fa cada any 
amb l’objectiu de fomentar la pràctica 
esportiva i donar a conèixer les instal-
lacions i els diferents esports que s’hi 
poden practicar.  

El dissabte 2 de juny, a partir de les 
17h de la tarda, es farà una bicicletada 
popular i una gimcana esportiva adre-
çades a tota la família. El diumenge al 
matí, la festa continua amb tallers, in-
flables i activitats. La festa és gratuïta i 
oberta a tothom i compta amb la col-
laboració de les entitats esportives del 
municipi. 

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

Premis de la Mostra Literària

Més de 1.600 persones als Espais de Poesia

‘Geografies i poemes’ fa parada a casa de la Mercè Giralt 

El 22 d’abril es van lliurar els premis locals de 
la XXIX Mostra Literària del Maresme. Els gua-
nyadors en la modalitat de prosa van ser Jana 
López, Paula Calvillo, Esther Vicente, Alberto 
Rancati, Marçal Parcerisa, Carla Vidal, Maria 
Pou, Marta Balleter i Júlia Molina. En poesia 
els premiats van ser Lucas Drago, Francesc 
Garcia, Clara Duart, Berta Gavañach, Alvaro 
Hornos, Marta Ruiz, Lídia Sànchez. 

Cercavila amb la Big Bang Valona

Recital a Can Buquet ‘Poesia als quatre vents’ La cantata de les orquestres d’Alella i el cor de Ressò.

Dos dies de judo al Poliesportiu 
La Federació Catalana de Judo, amb el 
suport de l’Ajuntament, organitza el 26 
i el 27 de maig dues jornades de judo, 
un esport que treballa la superació físi-
ca i mental a través de la disciplina, el 
respecte i la flexibilitat. El dissabte 26 
de maig, de 17 a 20h , es durà a terme 
la competició de Copa Catalunya de la 
categoria aleví en la qual es preveu la 
participació de 200 esportistes de di-
ferents clubs. El diumenge dia 27, de 
9 a 14h, es farà la trobada Judo Xics 
adreçada a les categories pre-benjamí i 
benjamí. S’hi espera l’assistència d’uns 
400 esportistes de 6 a 9 anys que tre-
ballaran diferents tècniques. 
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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 Treballant per la banda ampla real

CONVERGÈNCIA I UNIÓ AD MAIOREM GLORIAM 

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

Una de les queixes ciutadanes més reiterades que 
rebem és la de la mala qualitat de la connexió a 
Internet. Les gestions dutes a terme des de l’Ajun-
tament amb Telefónica van fer que, després de la 
cessió per part de l’Ajuntament d’un espai públic, la 
companyia posés en funcionament l’any 2006 una 
extensió de la central telefònica del Masnou, donant 
accés ADSL a la quasi totalitat dels habitatges.

En l’actualitat el principal problema de l’accés 
a Internet és la qualitat. Les velocitats de connexió 
són molt pobres i les infraestructures privades de 
comunicacions a Alella són les que són, i no se’n 
preveuen de noves. La millora de la qualitat del 
servei passa per desplegar una xarxa de fibra òpti-
ca. La baixa densitat d’habitatges, uns 3.900, pels 
quilòmetres de carrers, uns 53, fan que la inversió 
en un municipi de la tipologia del nostre no sigui 
rendible per a les operadores sota criteris estricta-
ment empresarials. És per això que des del govern 
municipal l’any 2010 vam començar a desplegar 
una primera xarxa pública de cinc quilòmetres de 
fibra òptica que en l’actualitat connecta la majoria 
d’equipaments públics del nostre municipi. Al nos-
tre programa electoral ens vam comprometre a tre-

Aquest espai del FULL no és de CIU: és una con-
cessió de l’alcalde. 

No podem disposar-ne com voldríem. El FULL 
no és de l’ajuntament, és de l’alcalde. 

Preteníem informar de noves iniciatives i pro-
postes, fent-ne una presentació una mica diferent 
del format habitual.  Es tractava senzillament d’uns 
lleugers retocs en la forma, per a canviar de regis-
tre. De moment, però, no ho podrem fer. 

El cas és que la crítica política a l’alcalde ja no 
dóna més de si, si no és que vulguem ser repetitius. 
Que no volem. És el que hi ha: molt poca substàn-
cia i res fa pensar que la gestió de l’alcalde millori 
en el futur.  

En aquest petit espai, doncs, d’una manera o 
altra ja està tot dit. En els darrers anys ho hem dit 
del dret i del revés, de forma més directe o irònica, 
amb més o menys encert. Li haurà agradat poc o 
gens, però el cas és que no preveiem que en el futur 
haguem de rectificar ni una coma. 

 

ballar per fer possible que abans del juny de 2015 
totes les llars d’Alella tinguessin la possibilitat de 
connectar-se a Internet mitjançant fibra òptica.

La tardor passada vam encarregar i ara ja dispo-
sem d’un avantprojecte que determina les caracte-
rístiques que hauria de tenir la xarxa pública i fixa 
en més de set milions d’euros la inversió necessària 
per completar-la. Aquest mes de maig comencem la 
redacció d’un pla de negoci per valorar-ne els dife-
rents models i la viabilitat econòmica del projecte.

Per dur-lo a bon port caldrà la participació d’un 
operador privat, que ja estem cercant, disposat 
a posar part de la inversió necessària i gestionar 
aquesta infraestructura pública, i molt possiblement 
caldrà que tothom que en vulgui fer ús, i tenir així la 
possibilitat de navegar a velocitats de 20, 50 o 100 
“megues”, faci una aportació econòmica inicial que 
permeti construir els darrers metres de la xarxa fins 
a la porta de casa seva. Si ens en sortim, serem el 
primer municipi de Catalunya a tenir el problema 
de la connectivitat resolt. En un món cada vegada 
més interconnectat, disposar d’un accés a Internet 
de bona qualitat incrementa l’eficiència i oportuni-
tats de la ciutadania, empreses i administracions.

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’Ajuntament respon?

PARTIT POPULAR Un año de gobierno social-republicano…y ya van nueve!!!

Se dice que un año es el plazo correcto para hacer 
valoraciones de los responsables políticos electos. 
Este mes se cumplirá el año de la reelección de 
Andreu Francisco como alcalde de Alella por ter-
cera vez, y por lo tanto del gobierno de ERC (junto 
con su llavero ocasional y local) y PSOE-PSC. De 
los componentes de su primer gobierno al frente 
del ayuntamiento de Alella sólo le queda a la ex 
regidora y ex presidenta del Partido Popular de Ale-
lla, Ana Fernández, reciclada en regidora de ERC, y 
que mantuvo como cargo de confianza, y cobrando 
como tal, hasta que ha conseguido ponerla como 
regidora de gobierno. Del resto de componentes de 
su equipo ya no le queda nadie. De su segundo 
gobierno sólo le queda a una regidora…el resto ya 
no están con él. Pero si que mantiene los votos su-
ficientes como para seguir siendo alcalde de Alella, 
algo de lo que él presume y justifica en su “trato 
personal” con los vecinos. Esa forma de hacer po-
lítica que tanto gustaba a personajes como Jesús 
Gil, o con la que el propio Rey sigue feliz. Me decía 
un pariente próximo al monarca cuando le pregun-
té por su declaración de arrepentimiento que “Su 
Majestad sabe lo que el pueblo quiere oír y espera 
oír de su soberano…y eso es lo que les ha dado”. 

Algo que coincide también con el talante del reelec-
to alcalde…él dice a cada uno lo que esperan oír de 
él. Y aún asumiendo que Alella es sociológicamente 
un municipio de centro-derecha él no tiene grandes 
problemas para seguir gobernándolo, incluso con 
los votos de la izquierda socialista. Hay que reco-
nocer que es una habilidad que podrá permitirle 
seguir viviendo de la política probablemente mucho 
tiempo. Un año después, su programa electoral 
no se ha materializado en acción de gobierno. No 
hay, ni probablemente habrá, Casal. Las políticas 
sociales se estrechan. Los cargos de confianza se 
amplían. El consenso con el resto de fuerzas polí-
ticas que representan a la mitad de los vecinos de 
Alella sigue brillando por su ausencia. Es más, de 
hecho no hay comunicación alguna entre el alcalde 
y el resto de portavoces para tratar ningún asunto 
importante. Ni siquiera se ha contado con los gru-
pos de oposición para la aprobación definitiva del 
POUM que en su momento fue apoyado por casi 
todos. Su tramitación posterior ya no ha contado 
con el consenso de nadie. Eso sí, cada 14 de abril 
sigue homenajeando a un régimen que acabó con 
la vida de muchos españoles.                        

 

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

L’Ajuntament respon quan un ciutadà se li adreça 
amb una petició, un suggeriment, una queixa...? 
L’Alcalde va assegurar que sí a preguntes del grup 
municipal Gent d’Alella en el Ple del mes d’abril. 
Tant si es fa per instància, que és el procediment 
formal, com si es fa per correu electrònic o a peu 
de carrer, l’Ajuntament d’Alella respon. Això és 
així, segons l’Alcalde, “tot i que és possible que hi 
hagi algun correu electrònic o alguna instància que 
per una qüestió de recorregut al final quedi sense 
resposta”, citant paraules textuals. Si vostè forma 
part d’aquesta “minoria” que està “a l’espera”, te-
nim bones noticies !. En dos o tres mesos es po-
sarà en funcionament un sistema d’administració 
electrònica que permetrà saber exactament quin és 
el temps de resposta de totes aquelles peticions 
que formalment es produeixen, i de quan i com es 
tanquen.

Ara mateix, no podem tenir les dades de quan-
tes instàncies arriben, de quantes reben resposta 
i de quin és el temps que es triga, però això serà 
possible ben aviat. Així que recomanem molt espe-
cialment que s’utilitzi el procediment formal (ins-
tància en paper lliurada al Registre de l’Ajuntament 
o electrònica per E-Tram des del web municipal) 

per a poder fer el seguiment de les nostres comuni-
cacions amb l’Ajuntament. Amb informació i amb 
transparència es poden donar les condicions per a 
una administració al servei dels ciutadans i de les 
ciutadanes.

S’acaba de treure a concurs el projecte de re-
dacció de la Biblioteca, tot i que no tenim el nou 
POUM i que sabem que el govern no la considera 
prioritària. El projecte quedarà en un calaix fins que 
no tinguem el nou casal, que tampoc sabem quan 
el tindrem. Tot plegat fa la sensació que aquest és 
un mandat de trànsit; un pas obligat cap a altre 
fites més “elevades”.

Mercè Marzo, 
portaveu del grup municipal de Gd’A
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Una darrera l’altra 

manscg@alella.cat

Comencem a sentir-nos realment preocupats per les 
conseqüències que estan tenint i per les que tindran, 
les decisions en alguns àmbits, que tant el Govern 
de la Generalitat com el Govern d’Espanya estan pre-
nent en aquests darrers mesos. I ens hi sentim molt 
de preocupats perquè les conseqüències d’aquestes 
decisions acaben afectant d’una manera o altra a l’ad-
ministració local.  Al nostre Ajuntament.

I és que podríem començar per la reducció en els 
Pressupostos Generals de l’Estat de més de 1.500 
milions d’euros en els programes de polítiques actives 
d’ocupació. I això, precisament quan l’atur és més 
elevat. Coincideix també amb la reducció del número 
de convocatòries de la Generalitat per optar a la gestió 
de programes que permetin desenvolupar una oferta 
de serveis ajustada a les necessitats de cada territori. 
A més, acompanyades d’un descens de la seva do-
tació econòmica. S’entén que els ajuntaments i per 
extensió la ciutadania en pateixi les conseqüències.

Però no ens quedem només amb això. Aquests 
darrers dies, la Conselleria d’Ensenyament ha mani-
festat la voluntat de baixar el pressupost en matèria 
d’educació i concretament la seva aportació a les es-
coles bressol. Dels 1.800 euros, compromesos amb 
els acords-marcs del 2005 i 2010 signats entre enti-

tats municipalistes i la Generalitat, als 1.300 pel curs 
2011-2012 i als 1.000 euros pel curs 2012-2013.  
Fet que suposarà, inevitablement, un augment de la 
quota que hauran d’assumir les famílies, bé, aquelles 
que ho puguin assumir, és clar. També hem de tenir 
en compte el retrocés que això pot significar pel que 
fa a la defensa de l’etapa educativa dels 0 als 3 anys 
i de la conciliació familiar i laboral. No anem enrere 
si us plau!

No em vull oblidar, però, de la nostra Gent Gran 
a la qual hi dediquem una setmana plena d’activi-
tats aquest mes de maig. Us animo a tots a par-
ticipar-hi i a convidar-vos a gaudir del dinar que 
celebrarem el pròxim dia 20, el que serà el 71è 
homenatge a la vellesa.

PLE ORDINARI DEL 23 DE FEBRER 2012. Podeu consultar l’acta del Ple al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Acords del Ple

Reconeixement extrajudicial de crèdits.
El Ple va aprovar el reconeixement extrajudicial de crè-
dits i el pagament de factures per import de 61.634,36€, 
corresponents a despeses procedents d’exercicis anteriors 
que s’incorporen al pressupost de 2012.  
Aprovat per unanimitat. 
 
Suspensió provisional de l’acte reivindicatiu per demanar 
la gratuïtat del peatge convocat per al 26 de febrer.
El Ple va aprovar suspendre provisionalment l’acte reivin-
dicatiu convocat per l’Ajuntament per al 26 de febrer i 
donar un termini prudencial de 45 dies per tal de rebre 
resposta per part de la conselleria, tal i com es va com-
prometre el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Re-
coder, en la reunió mantinguda el 9 de febrer amb els 
alcaldes d’Alella, Mollet i Terrassa. Passat aquest termini, 
l’Ajuntament estudiarà les accions a emprendre per recla-
mar la gratuïtat del peatge. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, PSC, CiU i PP i 
l’abstenció de Gd’A. 

Moció sobre la reforma laboral.
El Ple va aprovar una presentada per ERC+SxA i PSC i 
transaccionada amb CiU, en la qual es demana al Govern 
de l’Estat, entre d’altres coses, que convoqui la mesa del 
diàleg social i obri un procés de negociació amb els agents 
socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral 
perquè impulsi la contractació estable i de qualitat i afa-
voreixi la dinamització econòmica. 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, PSC i CiU, l’abs-
tenció de Gd’A i el vot en contra del PP. 

Reclamació del deute a la Generalitat
El Ple va aprovar una moció presentada pel PSC en la qual 
s’insta la Generalitat a pagar el deute pendent amb l’Ajun-
tament que, en aquell moment ascendia a 2.428.595€, 
referents a impostos de construccions, instal·lacions i 
obres de les escoles, taxes relacionades, diferents subven-
cions i despeses de manteniment. A la moció s’insta el 
Govern de la Generalitat a liquidar aquest deute de forma 
urgent i prioritària i, en cas que això no fos possible, a 
establir un calendari per al pagament del deute. 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, PSC, Gd’A i PP i 
el vot en contra de CiU. 

  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 22 al 27 de maig 
Del 19 al 24 de juny
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 11 de maig a l’aparcament de davant de Can Lleonart de 12 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: 11 de juny. La data de recollida és el 15 de juny. 
Cal apuntar-s’hi prèviament. 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: MAIG I JUNY

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
2 i 3 de juny    MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
9 i 10 de juny    BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
16 i 17 de juny    GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
23 i 34 de juny    MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
30 de juny    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

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

De 9.30 a 16h Can Lleonart*
Jornada de Portes obertes a Can Lleonart (www.canlleonart.com)

De 10 a 14h Davant de Sorli i Pròxim
Recollida d’aliments per a Càritas d’Alella. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig

De 9 a 20h Plaça de l’Ajuntament
Fira de recanvis per a vehicles antics (www.classicsalella.blogspot.com)
Organitza: Associació de Vehicles Antics i Clàssics d’Alella / Col·labora: Aj. d’Alella

Dissabte 12 de maig

18h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig
Taller de facioteràpia i demostració gratuïta de reflexoteràpia.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig

19.30h Cal Xic (autocars Font)*
Sortida al Teatre Els Jugadors. Preu: 24 euros (www.canlleonart.com)

20.30h Can Lleonart
Tertúlia. ‘Dos motors de la societat actual: el feminisme i els 
serveis socials’, a càrrec de Rosa Domènech.
Organitza: Associació Dones Solidàries d’Alella 

Dimecres 16 de maig

8h Cal Xic (autocars Font)*
Ruta literària de Màrius Torres i passejada cultural per Lleida.
Preu: 22 euros. Inscripcions fins al 15 de maig a Can Lleonart.

11h Can Gaza*
#Tens plans? Jornada de participació del procés d’elaboració del Pla 
Local de Joventut d’Alella. Vine i digues la teva (www.alellajove.cat)

12h Can Manyé*
Visita guiada i taller familiar a l’exposició ‘Dins de fora / Within the 
Outside’. 

Dissabte 19 de maig

20h Can Lleonart*
Tertúlia en primera persona. Retornant mirades. Tertúlia coordinada 
per la Comissió de Cooperació Internacional (www.canlleonart.com)

21.30 a 23h Can Lleonart*
Sessió d’astronomia. Observem saturn i mart, amb Jordi Galbany i 
Oscar Pallarès. Preu: 8 euros (www.canlleonart.com)

Dimecres 23 de maig

De 17 a 20h Poliesportiu Municipal
Trobada de judo. Copa de Catalunya de la categoria aleví.
Organitza: Federació Catalana de Judo i Ajuntament d’Alella 

16h Institut Alella
10è aniversari de l’Esplai Guaita’l. Inflables, tallers de circ i berenar. 
Sopar jove (3 euros), concerts i gimcana jove. 
Organitza: Esplai Guaita’l d’Alella

Dissabte 26 de maig

De 9 a 14h Poliesportiu Municipal
Trobada de judo. Judo xics (categories pre-benjamí i benjamí).  
Organitza: Federació Catalana de Judo i Ajuntament d’Alella 

12h Riera Principal (sota el pont de l’autopista)
10è aniversari de l’Esplai Guaita’l. Guerra ‘guarra’. 
Organitza: Esplai Guaita’l d’Alella

Diumenge 27 de maig

De 9 a 14h Aparcament de Can Lleonart
Trobada de vehicles antics (www.classicsalella.blogspot.com)
Organitza: Associació de Vehicles Antics i Clàssics d’Alella / Col·labora: Aj. d’Alella

Diumenge 13 de maig

18 a 20h Can Lleonart*
Curs de cuina amb robot. Cuinar amb un robot us aportarà recursos, 
solucions i creativitat. Preu: 5 euros (www.canlleonart.com)

Dimecres 9 de maig

9.30h Can Lleonart*
8a Trobada de Noves Experiències Empresarials. L’exportació al teu 
abast. Conferència a càrrec d’ACC EXPRESS SA

20h Can Lleonart*
Tertúlia Cap a on anem?, a càrrec d’Antonio Franco, periodista.

Dijous 10 de maig

19.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Presentació del llibre Les cent receptes més ràpides de la cuina 
vegetariana de M. Pilar Ibern “Gavina”. Amb la presència de l’autora.

20.30h Can Manyé*
Inauguració de l’exposició ‘Dins de fora / Within the Outside’. 
Exposició oberta fins al 27 de maig.

De 10 a 13h Davant de Can Jana, Caprabo, Sorli i Pròxim
Recollida d’aliments per a Càritas d’Alella. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig

18h Institut Alella
Xerrada. Anàlisi sensorial del vi. Confirmar assistència (93 5403110)
Organitza: Institut Alella

Divendres 11 de maig

De 19 a 21h Can Lleonart*
Taller. Tast de cerveses amb Ricard Salgado. Preu: 17 euros (www.
canlleonart.com) 

21.30 a 23h Can Lleonart*
Taller. Sessió d’astronomia, Descobrim la lluna amb Jordi Galbany i 
Oscar Pallarès. Preu: 8 euros (www.canlleonart.com) 

Dimecres 30 de maig

De 17 a 20h Poliesportiu Municipal*
Festa del Joc i de l’Esport. Pedalada familiar i gimcana esportiva.

Dissabte 2 de juny

De 10 a 14h Poliesportiu Municipal*
Festa del Joc i de l’Esport. Tallers, inflables i activitats esportives.

Diumenge 3 de juny

20h Can Lleonart*
Tertúlia. Pius Alibek presenta el seu llibre El dol del Quetzal.

Dilluns 4 de juny

18.30h Can Lleonart*
Xerrada. Saps com estalviar aigua? Es repartiran kits d’estalvi d’aigua.

Dilluns 7 de maig

12h Plaça de l’Ajuntament
Sardanes amb la cobla Premià. Sorteig d’un pernil i vermut popular.
Oganitza: Agrupació sardanista d’Alella

Diumenge 6 de maig
22h Can Lleonart*
Cicle músiques del món. Calima. Preu: 4 euros, gratuït per als 
menors d’edat. (www.canlleonart.com) 

Divendres 18 de maig



TROBADES AMB EL GOVERN

Cal Vell 
dimarts 8 de maig a les 20.30h a la Sala de Plens

Ibars Meia
dimecres 9 de maig a les 20.30h a la Sala de Plens

Canonge, Can Sors, Gaietana, Montals i Mar i Muntanya
dimarts 15 de maig a les 20.30h a la Sala de Plens

Can Teixidó, La Soleia, La Solaia i La Serreta
dimecres 16 de maig a les 20.30h a la Sala de Plens

Cal Baró, Nova Alella, Sarota, Verge de la Mercè, Gaggioli, Eixample i Can Vera
dimarts 22 de maig a les 20.30h a la Sala de Plens

Font de Cera i Can Magarola
dimecres 23 de maig a les 20.30h a la Sala de Plens

Alella Parc, Mas Coll i Can Comulada
dimarts 29 de maig a les 20.30h a la Sala de Plens

Vallbona, Centre Urbà i El Rost
dimecres 30 de maig a les 20.30h a la Sala de Plens


