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Els tiquets de la Festa de la Verema 
es vendran anticipadament.

En marxa els operatius de prevenció 
d’incendis forestals. 

La Generalitat no contempla més rebaixes 
al peatge d’Alella de la C-32. 

Alella celebra del 27 de juliol a l’1 d’agost la Festa Major de 
Sant Feliu amb una quarantena d’activitats per a tots els públics.

Vine a la Festa!    



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

Enguany, i per primera vegada des de fa set anys, fem un únic 

butlletí d’El Full per als mesos de juliol i agost. És una de les 

mesures d’estalvi aplicades aquest any que ens fa passar de 

dotze a onze exemplars anuals. El criteri general en tots els 

casos és el d’oferir la mateixa qualitat ajustant-ne la quan-

titat, per tal de continuar mantenint el correcte estat de les 

finances municipals.  

Com cada any i malgrat tot, amb l’arribada de l’estiu el poble 

d’Alella bull. Entitats, escoles i Ajuntament fan que passin 

moltes coses on el veïns i veïnes ens trobem. L’Aplec de l’ar-

ròs organitzat pel Casal d’Alella, tots els finals de curs a les 

escoles, el Festival de l’Escola de Dansa i la revetlla de Sant 

Joan són exemples d’aquesta activitat compartida. 

Us convido a seguir participant en el ventall de propostes cul-

turals i d’oci que ofereix el nostre poble durant el mes de 

juliol. Podem gaudir de la música als jardins amb el Festival 

d’Estiu, i viure el procés creatiu i interpretatiu des de dins 

seguint de prop el treball de Músics en Residència; refres-

car-nos les nits de dimecres al pati de Can Gaza amb les cites 

musicals i d’humor de les Nits Alternatives, una suggestiva 

proposta pensada per a un públic jove però apta per a tothom. 

I acabem el mes amb la nostra esperada Festa Major, amb 

més de 40 activitats pensades per a tots els públics, amb te-

atre i cinema a la fresca inclòs. Enguany, més que mai, hem 

d’agrair la complicitat i la col·laboració de moltes entitats i 

veïns i veïnes del nostre poble que fan possible mantenir i, 

fins i tot, ampliar un programa de Festa Major molt ajustat 

econòmicament. 

Sant Feliu ens portarà a l’agost, un mes en el qual el ritme 

cau de cop per a tornar a retrobar-nos per la Festa de la 

Verema. Després d’haver ampliat l’espai gastronòmic l’any 

passat, i donant resposta a la petició de molts de vosaltres, 

enguany introduïm la novetat de la venda anticipada dels ti-

quets. Que tingueu un bon estiu!
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Alella fa festa!
···································································································
El programa de la Festa Major inclou més de 40 activitats pensades 
per a tots els públics i totes les edats. 
···································································································

La caminada a la fresca

L’any passat no vam estrenar la caminada 
nocturna a causa de la pluja i enguany hi 
ha ganes de posar a prova aquests 10 km de 
recorregut a la fresca per camins i boscos. 
Tothom pot participar en la caminada que es 
farà el 28 de juliol, només cal portar aigua, 
calçat còmode, una llantera i ganes de ca-
minar i passar-s’ho bé! Cal inscriure-s’hi del 
16 al 27 de juliol al Poliesportiu. 

SU
SI 

DU
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Arriba la Festa Major i és un bon mo-
ment per aparcar les preocupacions i 
compartir uns dies de diversió. Malgrat 
la crisi, s’ha aconseguit mantenir l’es-
perit i el contingut d’una festa que cada 
any compta amb la participació activa 
d’entitats i de molta gent del poble. El 
pressupost d’enguany és de 41.000€, 
2.000 menys que el 2011.

Seguiu la Festa a www.alella.cat/
festamajor i #FestaMajorAlella.

Els aperitius de la festa
La Festa Major se celebra del 27 de 
juliol a l’1 d’agost. Les activitats, però, 
arrenquen el 21 de juliol amb el 1r Tor-
neig Futsal 24h que organitza Alella 
Futbol Sala. El 22 de juliol s’estrena El 
sopar dels idiotes, l’obra que ha prepa-

rat aquest any el grup de teatre Pàmpol 
del Casal. Hi haurà dues representaci-
ons més el 28 i 30 de juliol. Les entra-
des són gratuïtes i cal recollir-les a Can 
Lleonart del 16 al 27 de juliol.

La música de la Festa 
El programa inclou més de quaranta 
activitats amb tots els ingredients per-
què tothom pugui trobar el seu espai i 
el seu moment festiu. La música i el 
ball ocupen un paper destacat. Tin-
drem disco mòbil per a tots els públics; 
sardanes amb la Cobla Contemporà-
nia; música jove amb la rumba de Ma-
lakaton i les versions de Fabulosos Frik 
Brothers; havaneres i rom cremat amb 
el grup Havana Xica; gospel amb els 
amics de Sedeta Gospel Singers; l’ac-

tuació de les orquestres municipals i 
els joves cantaires d’Alella i l’animació 
musical dels Timbalers del Most. L’Or-
questra Selvatana acomiada el progra-
ma l’1 d’agost amb el concert de tarda 
i el gran ball de gala.

Gresca per a tota la família
La canalla té molt a fer a la Festa. El 
programa inclou moltes activitats infan-
tils i familiars com ara el concurs de 
dibuix infantil; pintar un mural a Can 
Lleonart; la baixada d’andròmines; l’es-
pectacle de màgia còmica amb el Xou 
de Pepe Leches; el 3x3 infantil de futbol 
sala (amb inflables, xutòmetre i bere-
nar); el taller de caretes dels gegants o 
el cinema a fresca amb la projecció de 
la pel·lícula Tintin i el secret de l’uni-
corn. També el jovent té un espai propi 
a la Festa amb el sopar jove, el cerca-
tasques i la nit jove del 28 de juliol. 

Els altres ingredients
Tampoc hi faltaran els actes tradicio-
nals i populars: el correfoc dels Diables 
del Vi d’Alella; les cercaviles de la colla 
de Gegants, Capgrossos, Grallers i 
Timbalers (amb l’estrena de recorregut 
nocturn); la sortida de la colla de Tra-
bucaires del Vi d’Alella; la Tibada de 
Llibant; o el sopar popular a la Plaça 
de l’Ajuntament. 

Les peres farcides

Les peres farcides són el plat de la nostra 
Festa Major. Si voleu aprendre o millorar la 
vostra recepta us animen a puntar-vos al ta-
ller de peres farcides que faran la Montser-
rat i la Carme Figueras a Can Lleonart el 18 
de juliol a les 18h. Així us podreu presentar 
al concurs de peres farcides que es fa cada 
any a la Festa Major. El taller és gratuït i cal 
inscriure-s’hi abans del 15 de juliol. 
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·······················································································································································
L’Oficina de Turisme centralitzarà les inscripcions a les activitats de la Festa de la Verema i la venda anticipada de tiquets 
degustació de la mostra gastronòmica que es podran adquirir del 27 d’agost al 5 de setembre. 

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

La Verema tindrà venda anticipada de tiquets

Inscripcions per a dames d’honor i hereus 

T’agradaria participar com a dama d’honor o hereu a la Festa de la Verema? 
Has d’estar disponible el dijous 6 i el divendres 7 de setembre a la tarda. 
Aniràs a collir raïm i participaràs en la festa d’inauguració. 
Has de tenir entre 8 i 12 anys, en el moment de la festa, i no haver participat l’any anterior. 
Has d’estar empadronat/da a Alella. 
Has de procurar-te el vestit corresponent. 
Has de fer la inscripció a Can Lleonart fins al 18 de juliol, de dilluns a divendres de 8 a 14 h. 
El dia 20 de juliol a les 10 h es farà el sorteig a Can Lleonart per decidir les places. 
El màxim d’hereus i dames d’Honor serà de 6 nens i 6 nenes. 
Per a més informació pots trucar a Can Lleonart: 93 540 40 24

La DO Alella es dota d’un punt d’informació itinerant 
El Consorci DO Alella ha posat en mar-
xa un punt d’informació enoturística 
que serà present a multitud de fires i 
actes populars que se celebrin arreu 
del territori DO Alella. L’objectiu 
d’aquesta iniciativa és proporcionar, 
tant als habitants del territori com als 
visitants, tota la informació que aquests 
requereixin sobre els cellers, els vins i 
les opcions d’oci relacionat amb el 
món del vi que es generen a la DO. 

El punt, que també potencia la ven-
da directa de vins de tots els cellers de 
la DO Alella, es va estrenar el mes de 
maig a la Fira de Sant Ponç de Teià. 
Andreu Francisco, president del Con-
sorci DO Alella, explica que “estem 
convençuts que aquest punt ajudarà a 
augmentar tant la consciència de perti-

nència a un territori, com el consum de 
vins DO Alella entre els ciutadans dels 
municipis de la DO. Aquest és un dels 

objectius del Consorci i el contacte di-
recte amb el ciutadà és bàsic per asso-
lir-lo”. 

L’Ajuntament està ultimant els prepara-
tius per a la 38a Festa de la Verema que 
se celebra del 7 al 9 de setembre. El 
programa arribarà a les llars alellenques 
a mitjan agost, però per començar a 

obrir boca us avancem cinc cèntims de 
les novetats. Guanya protagonisme la 
promoció enoturística: l’Oficina de Tu-
risme es convertirà en el punt de refe-
rència de la Festa i el Parc Arqueològic 
Cella Vinaria-CAT i el Consorci DO Ale-
lla hi seran presents per primera vegada 
a l’espai de la mostra gastronòmica.  

A més de ser el punt de trobada 
dels itineraris i sortides programades 

durant els dies de la Festa de la Vere-
ma, l’Oficina de Turisme s’encarregarà 
de fer les inscripcions de totes les acti-
vitats turístiques i de la venda anticipa-
da dels tiquets de degustació de menjar 
i vi de la mostra gastronòmica. Igual 
que les inscripcions a les visites a ce-
llers i itineraris, la compra anticipada 
de tiquets es podrà fer del 27 d’agost al 
5 de setembre. 

Cartell guanyador del concurs, de l’estudi La Japonesa.
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L’Oficina de Turisme també serà 
enoteca a partir de la tardor
···································································································
L’Ajuntament ja ha signat un conveni de col·laboració amb el celler Alta Alella 
i vol implicar en el projecte la resta de cellers de la DO. 

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

L’Oficina de Turisme d’Alella té previst 
posar en funcionament la propera tar-
dor un servei d’enoteca amb l’objectiu 
de promocionar els vins que s’elaboren 
en el territori de la DO Alella. Amb 
aquesta finalitat, l’Ajuntament ha sig-
nat ja un primer conveni amb el celler 
Alta Alella i preveu signar les properes 
setmanes convenis de col·laboració 
amb la resta de cellers. 

A més de facilitar informació gene-
ral de la DO, dels cellers que la confor-
men i dels serveis i activitats turísti-
ques que s’hi organitzen, l’Oficina de 
Turisme també oferirà informació dels 
punt de venda i els restaurants que ofe-
reixen els vins DO Alella. Des de l’eno-
teca també es faran tast de vins i s’elabo-
raran programes d’activitats divulgatives 
i culturals. 

cada una de les sessions. El 26 d’octu-
bre el jurat escollirà els guanyadors 
d’entre totes les fotografies realitzades. 
Consulteu les bases a www.diba.cat/
parcsn/litoral (Concursos i Ral·lis foto-
gràfics).

El control de sortida estarà situat a La Roca d’en Toni.

Primer ral·li fotogràfic al Parc 
El Consorci del Parc de la Serralada Li-
toral organitza una nova proposta per a 
tots els afeccionats a la fotografia. Des-
prés de quatre edicions del Concurs 
fotogràfic, enguany es durà a terme el 
1r Ral·li fotogràfic del parc, que es de-
senvoluparà en dues sessions. La pri-
mera està prevista per al 14 de juliol i 
la segona sessió per al 7 d’octubre. La 
cita és a la Roca d’en Toni (a Vilassar 
de Dalt). Les inscripcions es faran el 
mateix dia, de 9 a 11h, al Centre d’In-
formació de Can Boquet i al Punt d’In-
formació de l’Oficina de Turisme d’Ale-
lla. El lema també es comunicarà el 
mateix dia de l’activitat i les fotografies 
s’han de realitzar en suport digital. La 
descàrrega dels fitxers es farà de les 
11h a les 15h al Centre d’Informació 
de Can Boquet i al Punt d’Informació 
de l’Oficina de Turisme. S’acceptarà un 
màxim de tres fotos per participant en 

Canvis a les regidories de Medi 
Ambient i de Turisme
L’alcalde d’Alella, Andreu Francis-
co, ha delegat en el regidor Marc 
Almendro, encarregat de les àrees 
d’Esports i Joventut, la gestió de 
l’àrea de Medi Ambient, així com la 
representació de l’Ajuntament a 
l’Associació Xarxa de Ciutats i Po-
bles cap a la Sostenibilitat i a l’As-
sociació de Defensa Forestal (ADF) 
La Conreria. Almendro també ha 
estat delegat com a representant 
suplent al Consorci del Parc de la 
Serralada Litoral. També canvia de 
mans la Regidoria de Turisme que 
passa a ser gestionada per la regi-
dora Isabel Nonell encarregada de 
les àrees d’Administració i Innova-
ció. La regidora també ha estat no-
menada representant suplent al 
Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme.

Finalitza la primera fase del 
procés participatiu del Pla Jove
Maig ha estat un mes important per 
al nou Pla Jove d’Alella. S’han rea-
litzat les jornades de participació 
juvenil, la jornada de treball amb 
experts i especialistes de diferents 
àmbits i una darrera amb entitats 
juvenils d’Alella. Totes aquestes ses-
sions ens permetran conèixer la rea-
litat juvenil del municipi i començar 
a treballar les propostes que s’in-
clouran al Pla Jove, i que marcaran 
les polítiques juvenils de l’Ajunta-
ment per als propers quatre anys.

Servei de pediatria durant l’estiu 
Amb motiu de l’organització del ser-
vei, del 22 de juny al 17 de setem-
bre les consultes de pediatria 
s’atendran exclusivament al CAP 
del Masnou-Alella i no es prestarà 
aquest servei al Consultori Local.

Horari d’estiu a alguns 
equipaments municipals
De l’1 de juliol al 31 d’agost ro-
mandran obertes de 8.15 a 14.45h 
i no obriran dijous a la tarda. Can 
Lleonart, Can Manyé, l’Àgora, el 
Casal de Joves i el Poliesportiu ro-
mandran tancats al públic el mes 
d’agost i la Biblioteca no obre els 
dissabtes de l’1 de juliol al 8 de se-
tembre. 

Cursos del Parc a Alella 

El Punt d’Informació del Parc de la Serralada 
Litoral, ubicat a l’Oficina de Turisme, ha pre-
parat un programa de cursos per al segon 
semestre de l’any. Tots els cursos són gratuïts 
i consten de sessions pràctiques i teòriques. 
Més informació a www.alella.cat/turisme. 
Iniciació a les plantes remeieres
6, 7 i 9 de juliol
Astronomia al Parc de la Serralada Litoral
6, 13 i 20 d’octubre
Identificació i recol·lecció de bolets
19, 20 i 21 d’octubre
2n Curs de Patrimoni Arqueològic. 
Les restes de l’època ibèrica
26 d’octubre i 10 i 24 de novembre

···················································································································································································································································
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Tothom contra el foc 
···································································································
L’Ajuntament ha realitzat el manteniment de les franges perimetrals de 
Nova Alella-Cal Baró i Coma Fosca-Can Comulada. 
···································································································

Alella, com la major part dels munici-
pis catalans, està sota l’amenaça d’alt 
risc d’incendi des del 15 de juny al 15 
de setembre. Durant aquest període, a 
la prohibició de fer foc en zones fores-
tals i els 500 metres que l’envolten 
-que s’allarga del 15 de març al 15 
d’octubre- s’hi afegeix la de realitzar 
treballs que generin restes vegetals.

Aquest mes de juny s’han posat en 
marxa els diferents operatius de vigi-
lància i control, que complementen les 
tasques de manteniment de les franges 
de protecció perimetrals i la neteja de 
camins i pistes forestals. Alhora la sec-
ció local de l’ADF La Conreria també 
ha intensificat les seves tasques pre-
ventives i la seva presència al bosc. 
Però perquè aquestes mesures siguin 
efectives és indispensable que tota la 
població s’impliqui en la lluita contra el 
foc i extremi la precaució. 

Manteniment de franges 
L'Ajuntament ha realitzat les feines de 
manteniment de les franges perime-
trals dels nuclis de Nova Alella-Cal 
Baró i Coma Fosca-Can Comulada. Els 
treballs es repeteixen cada any en 
aquest dos barris, ja que tradicional-
ment són els que han patit els efectes 
dels incendis. A la resta de barris de 
muntanya les tasques de manteniment 
són bianuals. L’actuació pretén reduir 

la massa vegetal combustible en una 
franja de 25 metres al voltant d’aques-
tes zones residencials per minvar el 
risc de propagació del foc als habitat-
ges en cas d’incendi.

Neteja de camins
Paral·lelament, s’han executat els tre-
balls de manteniment de camins i pis-
tes forestals en el Pla de prevenció dels 
incendis (PPI). Enguany s’han adequat 
quatre pistes forestals: 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.

Dispositiu de prevenció del Parc
El Parc de la Serralada Litoral té en 
marxa des de l’1 de juny fins al 12 de 
setembre el dispositiu de prevenció 
d’incendis. L’horari del servei és de 10 
a 20h, està format per 4 persones de 
l’equip d’intervenció immediata i 8 
guaites i punts d’observació. 

Pla de vigilància mòbil
Des del 14 de juny i fins al 31 d’agost 
està en servei l’operatiu mòbil del Pla 
d’informació i vigilància contra incen-
dis forestals de la Diputació de Barce-

lona. Consisteix en una unitat mòbil, 
un vehicle tot terreny, que recorre els 
barris de muntanya amb l’objectiu de 
sensibilitzar la població, controlar que 
no es duguin a terme pràctiques peri-
lloses i donar l’alarma en cas de detec-
tar situacions de risc o columnes de 
fum. Aquesta unitat mòbil realitza les 
rutes de vigilància establertes d’11.30 
a 19h tots els dies de la setmana.

Què cal fer?

No llanceu burilles enceses ni llumins, ni caminant, ni per la finestra del cotxe.
No encengueu focs artificials ni coets en terrenys agrícoles i urbanitzacions envoltades per bosc.
No deixeu escombraries ni deixalles al bosc.
Mantingueu una franja lliure de vegetació de com a mínim 2 metres al voltant de la façana i de  10 metres 
al voltant de la parcel·la. 
Mantingueu netes les parcel·les no urbanitzades.
Netegeu la teulada de fulles seques, branques i altra matèria orgànica. 
Allunyeu de la casa les reserves de llenya i eviteu les tanques de bruc sec.
Els combustibles han d’estar en recintes ventilats i protegits.
És prohibit fer foc del 15 de març i al 15 d’octubre. Si heu de cremar restes vegetals o fer cap altra 
activitat amb foc, cal autorització.
Durant el període d’alt risc d’incendi, del 15 de juny al 15 de setembre, és prohibit realitzar treballs que 
generin restes vegetals. En aquest període també quedaran en suspens les autoritzacions per cremar 
restes vegetals o fer cap altra activitat amb foc.

L’Ajuntament demana a la població que 
extremi les mesures de precaució davant 
l’extrema situació de risc d’incendi d’aquest 
estiu. Des de l’inici de la campanya de pre-
venció d’incendis, s’han registrat al muni-
cipi tres petits conats d’incendi forestal. El 
18 de juny es van cremar entre 20 i 25 m2 
de matolls a la zona del Bosquet. La segona 
incidència es va produir el 22 de juny a la 
riera Coma Clara i va tenir una afectació me-
nor, de menys de 3 m2 de matolls. El darrer 
ensurt es va produir el 24 de juny a Font de 
Cera. Es va cremar prop d’una hectàrea de 
vegetació i va ser necessària la intervenció 
de tres dotacions de bombers.

Tres petits ensurts 
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Larvicida contra el mosquit tigre
···································································································
Enguany es repeteix el tractament preventiu als embornals que es va posar a 
prova l’estiu passat.  

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

L’Ajuntament ha reprès aquest mes de  
juny el tractament preventiu contra el 
mosquit tigre a la via pública que va 
posar a prova l’any passat i que consis-
teix a llençar larvicida als embornals 
sifònics. El tractament inclou tres apli-
cacions, la primera de les quals es va 
dur a terme el 22 de juny en un cente-
nar d’embornals del nucli urbà. Les al-
tres dues aplicacions estan previstes a 
finals de juliol i els darrers dies d’agost 
o setembre. L’Ajuntament assumirà el 
cost de les tres fases d’aplicació del 
tractament. 

A més de les mesures preventives 
promogudes per l’Ajuntament a la via 
pública, per lluitar contra la prolifera-
ció del mosquit cal que la població 
també tingui cura i compleixi les mesu-

res preventives dins de l’àmbit privat. 
La més important és evitar l’acumula-
ció d’aigua en exteriors que facilitin la 
cria dels insectes.

Ajuntament dóna suport a la Iniciativa 
Legislativa Popular contra els desnonaments

L’Ajuntament s’ha adherit a la campa-
nya de recollida de signatures de la 
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) pro-
moguda per diferents entitats per tal 
d’aconseguir aturar els desnonaments 
per impagaments hipotecaris. Amb 
aquesta iniciativa es pretén impulsar 
la reforma de la Llei d’enjudiciament 
civil afegint tres nous articles que re-
gulin la dació en pagament amb efec-
tes retroactius, una moratòria immedi-
ata dels desnonaments i la reconversió 
de les hipoteques en lloguer social, per 
garantir el dret a l’habitatge de les per-
sones afectades per execucions hipo-
tecàries.

El Ple de l’Ajuntament va aprovar el 
31 de maig una moció presentada per 
tots el grups municipals (ERC+SxA, 

·······················································································································································
La recollida de signatures es fa a l’Ajuntament i a Can Lleonart durant l’horari d’atenció al públic.

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

CiU, Gd’A, PP i PSC) de suport a la 
Iniciativa Legislativa Popular. Per tal de 
facilitar el procés, s’han habilitat dos 
punts de recollida de signatures a la 
planta baixa de l’Ajuntament i a Can 

Lleonart. Els veïns i veïnes d’Alella que 
hi donen suport podran signar durant 
les hores d’obertura al públic.

La moció aprovada pel Ple, a pro-
posta de l’Assemblea d’Alella, “consi-
dera inadmissible i totalment injust 
que en un Estat social i democràtic de 
dret que recull el dret a un habitatge 
digne i adequat a través de mandat 
constitucional, totes les conseqüències 
de la crisi recaiguin sobre la part més 
vulnerable del contracte hipotecari”. A 
l’acord plenari es constata que els efec-
tes dramàtics d’aquesta situació es 
concentren a l’àmbit municipal, ja que 
és als serveis socials de les administra-
cions locals on s’adrecen majoritària-
ment les persones i famílies afectades 
en busca d’ajut.

Convocats els ajuts agroambientals 
L’Ajuntament destinarà 17.500€ a 
la sisena convocatòria d’ajuts agro-
ambientals. Enguany, i com a nove-
tat, s’han aprovat dues bases de 
participació diferents per als ajuts 
corresponents al manteniment i mi-
llora de l’activitat agrària i els que 
s’adrecen a la recuperació de béns 
patrimonials i manteniment de la 
xarxa de camins rurals. Consulteu 
les bases i els terminis de presenta-
ció de les sol·licituds a www.alella.
cat/ajutsagroambientals.

Modificació de la taxa de residus
El Ple va aprovar el 28 de juny una 
modificació de la taxa de residus 
que comporta l’anul·lació de l’apar-
tat 1.2 de l’article 5 que estenia el 
pagament de la taxa als solars sen-
se edificar, locals inactius i aparca-
ments. L’anul·lació respon a les difi-
cultats i les indefinicions detectades 
a l’hora d’aplicar aquest nou apartat 
de la taxa que es va redactar se-
guint el model tipus de la Diputació.  

················································································································
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L’Ajuntament edita la primera 
guia d’activitats extraescolars 
L’Ajuntament ha recollit per prime-
ra vegada en una guia tota l’oferta 
d’activitats extraescolars, pública i 
privada, adreçada a infants i joves, 
de 3 a 15 anys. La nova guia neix 
amb la voluntat de facilitar a les fa-
mílies la informació, de forma pràc-
tica i resumida, de tot el ventall 
d’opcions formatives, esportives, 
musicals, artístiques, lúdiques o 
culturals que s’ofereixen al munici-
pi fora de l’horari escolar. La inicia-
tiva ha partit de la Comissió d’acti-
vitats extraescolars del Consell 
Escolar Municipal, i per a la seva 
confecció ha comptat amb la parti-
cipació de diferents regidories, de 
les AMPA de les escoles i de tot un 
seguit d’entitats, centres i empre-
ses que ofereixen activitats extraes-
colars. Se n’han editat 4.000 
exemplars que es distribuiran a to-
tes les llars, als centres que impar-
teixen les activitats i als equipa-
ments municipals. El document 
també es podrà consultar per Inter-
net des de l’enllaç www.alella.cat/
guiaextraescolars.

La llar d’infants Els Pinyons té 
dues vacants de P2 
Finalitzat el termini de preinscripci-
ons, la llar d’infants Els Pinyons dis-
posa de dues places vacants per al 
proper curs 2012-2013 a les aules 
de P2, és a dir per a infants nascuts 
l’any 2010. Les famílies interessa-
des a ocupar alguna d’aquestes pla-
ces vacants poden demanar infor-
mació a la llar d’infants Els Pinyons 
(93 555 55 09). 

Canvis a la natació escolar
El proper curs 2012-2013 canvia-
rà el sistema de funcionament dels 
cursos de natació que l’Ajuntament 
subvenciona als infants del munici-
pi. Tots els nens i nenes nascuts 
l’any 2006 que estiguin empadro-
nats a Alella podran realitzar un 
curs de natació gratuït al Complex 
Esportiu Municipal, finançat per 
l’Ajuntament. Els cursos es faran 
d’octubre a maig i es podrà escollir 
entre tres torns: dimarts a les 
17.30h, dijous a les 17.30h i dis-
sabte a les 9h. 

Assaig de camí escolar 

Fi de curs de la primera promoció 
de PQPI del Baix Maresme 

···································································································
Alumnes de l’Escola Fabra posen a prova durant una setmana un dels itinera-
ris del futur camí escolar.  

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

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

La trentena d’alumnes de la primera 
promoció dels dos perfils professionals 
del Programa de qualificació professio-
nal inicial (PQPI) del Baix Maresme 
van acomiadar el curs el passat 26 de 
juny amb l’acte de lliurament de diplo-
mes. L'acte va comptar amb l'assistèn-
cia dels alcaldes d’Alella i Montgat, 
Andreu Francisco i Francesc Xavier 
Garcia, els regidors d’Educació d’Ale-
lla, Montgat i Tiana, i representants de 
la Diputació de Barcelona i del Depar-
tament d’Ensenyament de la Generali-
tat. 

A l’acte es va agrair el paper de les 
empreses acollidores d'alumnes en 
pràctiques i l'esforç realitzat pels joves 
participants. Els cursos, promoguts 
pels ajuntaments d’Alella, Montgat i 
Tiana, s'han impartit en les especiali-
tats d'Auxiliar de vendes, oficina i aten-
ció al públic i d'Auxiliar d'hoteleria: 

cuina i serveis de restaurant i bar.  
L'objectiu dels PQPI és proporcio-

nar als joves la formació bàsica i pro-
fessional que els permeti millorar les 
seves perspectives de futur mitjançant 
l'aprenentatge d'un ofici, l'ampliació de 
la seva formació general i el desenvolu-
pament dels hàbits i capacitats per in-
corporar-se al món laboral. Del 3 al 13 
de setembre es faran les matriculaci-
ons per al proper curs. Més informació 
al telèfon 93 469 16 85. 

Els alumnes i les famílies de l’Escola 
Fabra van acomiadar aquest curs po-
sant a prova un dels itineraris del futur 
camí escolar que promou l’Ajuntament. 
La prova pilot es va fer la setmana del 
18 al 22 de juny, estava adreçada a 
alumnes a partir de sis anys i va tenir 
un bona acollida per part de les famíli-
es. L’experiència va comptar amb la 
col·laboració de diversos voluntaris que 
indicaven als infants l’itinerari a seguir. 
Partint del punt de trobada establert al 
carrer del Mig, la proposta de camí es-
colar segueix per la rambla d’Àngel 
Guimerà, els carrers Montserrat i Sant 
Lluís fins a arribar a l’avinguda del Bos-
quet. Aquesta acció és una de les actu-
acions previstes per desenvolupar el 
projecte de camins escolars a partir del 
curs vinent. 
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La Generalitat no vol rebaixar més el peatge d’Alella
·······················································································································································
Lluny d’ampliar les bonificacions i restablir l’excepcionalitat del peatge d’Alella, el Govern es planteja reduir els 
descomptes que s’apliquen a totes les autopistes de Barcelona des de l’1 de gener d’enguany. 

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

Segueix el dia a dia de les beques 
solidàries a El Salvador 
Claudia Navarro i Edgar Olivares 
van començar el 5 de juliol la seva 
estada solidària a El Salvador. Fins 
al 31 de juliol, els dos alellencs be-
cats per l’Ajuntament per fer una 
estada solidària, visitaran els diver-
sos projectes de promou l’ONG Co-
operacció juntament amb entitats 
del país. Podeu seguir el dia a dia 
de les estades solidàries a través 
www.salvadoraldescobert.com. Les 
dues persones becades també ens 
explicaran la seva experiència a les 
jornades de cooperació Mirades al 
món que se celebren al novembre. 

No a la violència masclista
En menys d’un mes, entre el 13 de 
juny i el 4 de juliol, l’Ajuntament ha 
convocat quatre minuts de silenci 
per condemnar la mort de cinc do-
nes a Catalunya, víctimes de la vio-
lència masclista. 

Alella s’integra a la xarxa RESCAT
···································································································
El nou sistema permet compartir informació i protocols d’actuació i millora la 
coordinació entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra.

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

Com una galleda d’aigua freda. Així els 
va caure als alcaldes d’Alella, Mollet i 
Terrassa —Andreu Francisco, Josep 
Monràs i Pere Navarro—   la resposta 
que els va donar el 2 de juliol el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat, Lluís 
Recoder: no hi haurà excepcionalitat 
per a aquests tres peatges. I és que el 
Govern de la Generalitat no es replan-
teja en cap cas incrementar les bonifi-
cacions, sinó tot el contrari. Ha anunci-
at que si l’Estat no paga a Catalunya 
els 40 milions d’euros que li deu en 
matèria de peatges del 2011 i el 2012, 
es veurà obligat a reduir els descomp-
tes que s’apliquen a totes les autopis-
tes de Barcelona des de l’1 de gener: 
un 30% de rebaixa per recurrència 
d’usuaris habituals i per als vehicles 
ecològics i del 40% per a vehicles d’al-
ta ocupació. 

Els tres alcaldes es van mostrar de-
cebuts per la resposta donada pel con-

seller després de cinc mesos de reuni-
ons i negociacions. Després de la 
reunió van refermar, però, la seva vo-
luntat de continuar treballant per recu-
perar les bonificacions del 100% de 
què gaudien els usuaris habituals dels 
peatges d’Alella, de la C-33 a Mollet i 
de Terrassa-Les Fonts fins al 31 de de-
sembre de 2011

L’alcalde d’Alella, Andreu Francis-

L’Ajuntament d’Alella ja forma part de 
la xarxa RESCAT, un sistema de radio-
comunicacions que aplega i substitueix 
les diferents xarxes dels professionals 
en la seguretat i les emergències que 
existien fins ara a Catalunya.  L’objectiu 
d’aquest sistema integrat d’emergènci-
es i seguretat és millorar el rendiment, 

El conveni de col·laboració es va signar el 31 de maig. 

co, ha anunciat que en el cas d’Alella 
aquest treball anirà més enllà de les 
paraules. Al tancament d’aquesta edi-
ció d’El Full l’alcalde tenia previst ava-
luar la resposta de la conselleria amb 
tots els grups municipals i estudiar 
conjuntament les accions a emprendre 
per tal de reclamar la gratuïtat del pe-
atge.

Davant de la manca de resposta de 
la conselleria, l’Ajuntament ja va deci-
dir  reprendre el passat 13 de maig les 
mobilitzacions iniciades el 2004 per 
reclamar l’alliberament del peatge de 
la C-32. L’acte va comptar amb el su-
port de tots els grups municipals 
(ERC+SxA, CiU, Gd’A, PP i PSC). 
També va rebre els suport de la plata-
forma #novullpagar.  El Ple municipal 
va aprovar el 26 de gener, amb el su-
port de tots els grups municipals, una 
moció de rebuig a la supressió de l’ex-
cepcionalitat al peatge d’Alella. 

l’eficàcia i l’operativa de tots els recur-
sos que treballen en aquest àmbit. 

L’alcalde d’Alella, Andreu Francis-
co, i el director d’Administració de Se-
guretat del Departament d’Interior de 
la Generalitat, Andreu Joan Martínez, 
van signar el passat 31 de maig un 
conveni de col·laboració pel qual Alella 
s’adhereix a la xarxa RESCAT. 

La Policia Local d’Alella també s’ha 
integrat dins del programa SIPCAT, un 
sistema de gestió integral per a les po-
licies locals de Catalunya, que permet 
interconnectar amb els sistemes d’in-
formació dels Mossos d’Esquadra i 
amb el centre de gestió de trucades 
d’urgència 112.

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



Can Manyé té una suggestiva proposta 
per aquest mes de juliol: una exposició 
de fotografies d’Alella realitzades amb 
dispositius mòbils. La mostra ‘Alella 
oculta’, coordinada per la comunicadora 
visual,  Mònica Urrútia, ens anima a re-
descobrir racons desconeguts del poble 
a partir d’una mirada creativa que mos-
tri la bellesa més oculta i subtil d’Alella. 

L’exposició s’inaugura el 18 de juli-
ol a les 20h i es podrà visitar fins al 22 
de juliol. La mostra consta de dues 
parts: una en paper, on s’exposaran les 
50 imatges més representatives, selec-
cionades per una comissió d’experts, i 
una altra que serà on line i on es po-
dran veure totes les imatges que han 

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

L’exposició consta de dues parts: una en 
paper que recollirà les 50 imatges més 
representatives i una altra ‘on line’ amb 
totes les fotografies. 
···················································
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···················································································································································································································································

Alella al mòbil 

participat en la convocatòria.
Aquesta exposició ha estat possible 

gràcies a la col·laboració dels alellencs 
i les alellenques i de la gent que visita 
el nostre poble que ha volgut compartir 
les seves imatges de mòbil. Al tanca-
ment d’aquesta edició d’El Full s’havi-
en rebut més de 250 fotografies.

···································································································
Can Manyé acull una exposició de fotografies d’Alella fetes amb mòbil que es 
podrà visitar del 18 al 22 de juliol. 

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

Els millors arrossos 
La 38a edició de l’Aplec de l’Arròs 
va reunir al Bosquet prop d’un mi-
ler de persones que van poder po-
sar a prova els seus dots de cuiners 
i cuineres. Entre la trentena de pa-
elles participants al concurs, les 
millors valorades pel jurat van ser 
les elaborades per la colla August, 
la de la colla d’en Joan Tobé i la 
dels Trabucaires del Vi d’Alella, que 

van obtenir la primera, segona i ter-
cera posició, respectivament. Els 
grups “Vi i gana” i “Si guanyem se-
ria de rècord Guinness” es va repar-
tir el premi especial de l’Ajunta-
ment a les bones pràctiques 
ecològiques. A la trobada dels ar-
rossos, la canalla també va poder 
gaudir de valent pujant als inflables 
instal·lats per l’Ajuntament. 

Fins al 23 de juliol es poden enviar 
les obres als Premis Literaris 
El 23 de juliol finalitza el termini 
d’admissió de les obres dels Premis 
Literaris d’Alella: el Maria Oleart de 
poesia, el Guida Alzina de contes i 
l’Isidre Pòlit de relats d’astronomia. 
El veredicte es farà públic al web 
municipal www.alella.cat a partir 
del 29 d’octubre. 

Envia’ns les teves fotos de les 
Jornades per a la Gent Gran
La Regidoria de Serveis Socials està 
fent un recull fotogràfic de les dife-
rents edicions de les Jornades per a 
la Gent Gran. Per aquest motiu de-
mana a totes aquelles persones que 
tinguin imatges de les activitats 
programades que les facin arribar al 
Casal de la Gent Gran Can Gaza o 
les enviïn per correu electrònic a 
lauramartinb@suara.coop.

Amb el títol ‘Passaport a l’aventura’, la 
Biblioteca Ferrer i Guàrdia enceta 
aquest estiu una iniciativa per promou-
re la lectura entre els infants de 6 a 13 
anys. La proposta consisteix en fer un 
recorregut per Europa sortint des d’Ale-
lla i fent parada en diferents països 
d’Europa. Cada nen i nena tindrà un 
passaport que s’anirà segellant amb 
cada llibre que es llegeixen de la sala 
infantil. Els usuaris que aconsegueixen 
fer tot el recorregut pels vuit països que 
es proposen, entre el 25 de juny i el 3 
de setembre, rebran una sorpresa. 
La Biblioteca fa horari d’estiu: de l’1 de 
juliol al 8 de setembre romandrà tanca-
da al públic els dissabtes al matí.

La Biblioteca anima els infants a 
llegir durant l’estiu 

La percepció de l’art
A la sala fosca de Can Manyé s’ha posat en 
marxa un experiment de percepció d’art que 
es desenvoluparà fins al mes de desembre. 
És un treball de recerca de la Universitat 
Autònoma de Barcelona inclòs en un pro-
jecte de psicologia de l’art a l’entorn de la 
resposta estètica, que es farà a partir d’una 
instal·lació de l’artista alellenc Tomàs Bel. 
L’experiment es realitza per parelles, per 
aquest motiu per participar cal anar acom-
panyat d’una altra persona. Les persones 
interessades a participar-hi s’han de posar 
en contacte amb Can Manyé (93 540 87 23). 
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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 Amb el foc no s’hi juga 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Carta oberta a la regidora Mans 

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

Des de fa un temps cada setmana se’ns anuncien 
retallades i pujades d’impostos i taxes per part de la 
Generalitat i de l’Estat. Però aquesta dinàmica d’im-
provisació continuada s’està enduent per endavant 
tot un seguit de consecucions socials. L’educació i la 
salut haurien de ser intocables. La prevenció contra 
els incendis també. Aquesta és i ha estat una priori-
tat per al nostre govern des de fa nou anys. La tipo-
logia del nostre poble, guanyat en bona part al bosc, 
fa que abans no arribi la calor l’Ajuntament d’Alella 
destinem els recursos necessaris per tal de mini-
mitzar els riscos davant possibles incendis forestals. 

A Alella l’any 2005 vam ser un dels primers mu-
nicipis de Catalunya a executar les franges perime-
trals de protecció, uns espais de vint-i-cinc metres 
a l’entorn dels barris de muntanya amb la vegetació 
arbòria reduïda i l’estrat arbustiu esbrossat. Els anys 
senars fem les franges de tots els barris i els pa-
rells, com enguany, les de Nova Alella i Can Comu-
lada. Val a dir que som un dels únics municipis on 
l’Ajuntament n’assumeix íntegrament el cost i no el 
repercuteix als veïns dels barris afectats. A aquesta 
mesura s’hi sumen d’altres per millorar l’estat de 
les infraestructures com els treballs que s’han dut 

Les coses, com són: vostè va fer alcalde el senyor 
Francisco i de vostè depèn, principalment, l’es-
tabilitat i fins i tot la continuïtat del govern mu-
nicipal. És la regidora amb més capacitat d’in-
fluència, no obstant la seva soledat política en 
un govern fet a mida i conveniència de l’alcalde. 

Al llarg d’aquest primer any de legislatura 
hem anat veient que només amb vostè és possi-
ble el diàleg. Que des del lloc que cadascú ocu-
pa a l’ajuntament, amb vostè ens podem enten-
dre. I ho constatem amb l’ànim de col·laborar i 
ajudar-nos mútuament per avançar, per fer millor 
les coses i corregir els vicis acumulats en nou 
anys d’un govern en excés personalista i autoritari.

Ens preocupa molt l’equitat (i solidaritat) 
del nostre sistema d’ajuts i subvencions. I ens 
preocupa doblement en la mesura que l’alcal-
de es nega a informar-ne i impedeix sistemàtica-
ment revisar la correcció del seu funcionament, 
amb la sospita de clientelisme i discriminació 
que aquesta manca de transparència alimenta. 

Les condicions socials de fa pocs anys enrere 
evidentment no són les mateixes d’ara. Els criteris 
amb què en el seu dia es va configurar el nostre 
(modest) sistema de protecció social han de ser re-

a terme de neteja i arranjament de diferents pistes 
forestals per tal de facilitar l’accés als bombers, o la 
revisió dels hidrants, punts de càrrega d’aigua. 

La vigilància activa durant l’estiu és fonamen-
tal, en aquesta tasca tant la Diputació de Barcelona 
com el Consorci del Parc Serralada Litoral al qual 
pertanyem doten vehicles i persones. 

Volem fer un merescut reconeixement als vo-
luntaris de l’Agrupació de Defensa Forestal, l’ADF 
d’Alella, que durant tot l’any fan tasques de pre-
venció però que per aquestes dates intensifiquen 
la seva dedicació en la vigilància i actuació ràpida 
davant la possibilitat de qualsevol incendi. 

S’han enviat com cada any requeriments als 
propietaris de les parcel·les no construïdes per tal 
que les conservin en bon estat i un díptic informatiu 
a tots els habitatges dels barris de muntanya.

Però més enllà de totes aquestes mesures ens 
cal comptar amb la col·laboració de tots i cadascun 
dels veïns i veïnes del nostre poble. Cal que vigilem 
i posem totes les mesures necessàries per evitar el 
risc d’incendis i en cas d’avistament de qualsevol 
columna de fum trucar la Policia Local o el 112. 
Junts els podem evitar, amb el foc no s’hi juga.

Tel: 667 182 522
xatartac@alella.cat
izquierdoab@alella.cat
llorcabv@alella.cat

Cristina Xatart, 
portaveu del grup municipal de CiU 

visats a fons, amb rigor i transparència, sobre una 
realitat que en molts casos ja és dramàtica. Mentre 
apugem innecessàriament l’IBI i ens endeutem en 
projectes fora de lloc, creix el nombre de ciutadans 
que han de passar per les cases a demanar ajut.

Res més lluny de la nostra voluntat posar en di-
ficultats el govern municipal amb aquest oferiment 
de col·laboració: la seva responsabilitat política és 
esgotar la legislatura i rendir comptes. El que di-
guin o facin aquells que són incapaços d’aixecar el 
cap i mirar el seu entorn, no és el nostre problema. 
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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 Comptes de conte 

PARTIT POPULAR Del Compte General de l’Ajuntament i altres contes 

Després de molts anys en els quals ERC, i els seus 
socis de govern, no es molestessin ni a presentar 
els comptes anuals a la Sindicatura de Comptes de 
la Generalitat, l’any 2009 van presentar les corres-
ponents als exercicis 2006, 2007 i 2008. Ja en 
aquest moment es va dificultar a l’oposició l’accés 
als documents que obligatòriament han d’acom-
panyar als comptes, tals com les factures de to-
tes les despeses. I dic que es va dificultar perquè 
finalment vam poder accedir, només durant unes 
hores, a part d’aquestes factures. Va ser suficient 
per comprovar que algunes despeses eren, com a 
poc, curioses…factures de desdejunis d’empleats 
municipals en restaurants del poble que incloïen 
àgapes de tovalló i forquilla, amb vi, cerveses i “ca-
rajillos”, mentre reportaven hores extres a la vega-
da que desdejunaven, reiterats contractes negoci-
ats i sense publicitat (és a dir, d’adjudicació a dit) 
als mateixos proveïdors, despeses de representació 
i dietes… Suficient perquè des d’aquest moment 
es posessin totes les traves a l’accés per part dels 
regidors d’oposició a les factures de l’ajuntament. 
I això, malgrat l’obligació legal de posar a disposi-
ció tota aquesta documentació. En el Compte del 
2011 s’ha repetit aquesta falta de transparència ja 

que no s’ha pogut accedir a la documentació d’ori-
gen que genera aquest “compte”. Entre la docu-
mentació a la qual si s’ha accedit consta l’Informe 
d’Intervenció. Un informe que destaca la falta de 
conciliació entre l’inventari i el Balanç de situació, 
per una diferència de més de dos milions. Un in-
forme que, a més, insisteix en la falta d’adequació 
legal al pagament de les injustificades hores extres 
que l’ajuntament paga a alguns dels empleats mu-
nicipals, no molts però de la confiança de l’alcalde. 
Tema aquest de les hores extres i els complements 
i gratificacions especials que mereix comentari pro-
pi. La Intervenció municipal informa desfavorable-
ment i de forma sistemàtica el pagament d’aques-
tes hores, complements i gratificacions especials a 
alguns funcionaris, malgrat això l’alcalde, i així ho 
va reconèixer en l’últim ple, autoritza personalment 
el seu pagament. Els centenars de milers d’euros 
que suposa el pagament d’aquests “serveis espe-
cials” seria més que suficient para, en cas que re-
sultessin necessaris, contractar a diverses persones 
i alleujar l’atur local generant ocupació i ingressos 
per a moltes famílies. Però segur que convé molt 
més premiar només i sempre als mateixos.

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

El procediment d’aprovació dels comptes anuals és 
el mecanisme que garanteix l’accés a tota la infor-
mació i documentació relacionada amb l’economia 
i les finances de l’Ajuntament. Aquesta documenta-
ció, que inclou els dictàmens dels grups que s’han 
volgut pronunciar, es posa ara a Informació Pública 
abans de la seva aprovació en el Ple i de la seva 
tramesa a la Sindicatura de Comptes.

Pel que fa a la gestió, els ingressos presenten una 
importantíssima desviació de 3.227.180€ sobre la 
previsió definitiva del pressupost. D’aquests, 1,2 
milions corresponen a la provisió a dubtós cobra-
ment dels aprofitaments de Can Calderó Can Serra, 
i també a subvencions que no han arribat. Això ha 
tingut una contrapartida clara en múltiples inversi-
ons que no s’han realitzat. D’una previsió d’obres de 
millora en el nostre poble per valor de 4.274.895 
s’ha aplicat 2.881.711€. Paradoxalment, les des-
peses de personal i les despeses generals es man-
tenen (cal recordar que la previsió pressupostària 
definitiva el 2011 va superar el 14.694.000€). 

Diversos informes de la Intervenció es manifes-
ten contraris al pagament de complements al per-
sonal d’algunes regidories. A tall d’exemple, hi ha 
informes emesos al llarg de l’any relatius als paga-

ments en concepte d’hores extres, productivitat o 
gratificacions especials al personal de les regidories 
de Governació, Serveis Urbans o Alcaldia.

Per això, més enllà de facilitar les xifres bàsiques 
de la liquidació (pàg.8 d’El Full de juny), apostem 
per oferir a la ciutadania una informació transpa-
rent de com s’han executat les grans partides del 
pressupost. Una comparativa “pressupost/realitzat” 
permetria conèixer el grau de compromís real i exer-
cir un veritable rendiment de comptes. Igualment, 
definir uns indicadors de gestió (despesa per ha-
bitant; inversió; IBI, etc...) ens permetria millorar 
l’eficiència i eficàcia de la gestió a l’Ajuntament.

Bon estiu alellencs i alellenques !.

Mercè Marzo, 
portaveu del grup municipal de Gd’A
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Retallades socials, les nostres llars d’infants 

manscg@alella.cat

Comença l’estiu i amb ell el temps de les vacances. 
Tot sembla que segueixi el seu curs amb normali-
tat, però la realitat continua essent una altra. Cada 
dia ens assabentem d’alguna nova mesura d’aus-
teritat, ja sigui dictada per Europa, pel govern es-
panyol o pel govern de Catalunya. I a aquest últim 
em vull referir. En el Full del mes de maig passat 
ja vaig explicar, en aquest mateix espai, la volun-
tat de la Conselleria d’Ensenyament de baixar el 
pressupost en matèria d’educació i concretament 
la seva aportació a les escoles bressol municipals, 
passant dels 1.800 euros als 1.000 euros per al 
curs 2012-2013. Això suposa un greu problema 
per als municipis, ja que posa en crisi la continuïtat 
de la prestació d’aquest servei per als infants i les 
seves famílies. Tant important és l’etapa educativa 
dels 0 als 3 anys com també ho és poder conciliar 
la vida familiar, laboral i personal.

Per aquest motiu, el PSC d’Alella va fer una 
campanya de recollides de signatures pel mante-
niment de la xarxa d’escoles bressol municipals 
que, conjuntament amb la resta de les signatures 
que el PSC va recollir arreu de Catalunya, es van 
presentar al Parlament el passat mes de Juny. Tam-
bé el nostre grup municipal va presentar en el Ple 

del mes de maig una moció en la que s’instava a 
la Generalitat a mantenir el seu compromís amb 
aquesta etapa educativa i a garantir la viabilitat de 
les escoles bressol municipals.  

Però, sorpresa! Aquestes actuacions no han 
frenat la intencionalitat de la consellera d’ensenya-
ment que, sembla ser, no escolta les peticions que 
li fa la ciutadania i tranquil·lament ha decidit reduir 
encara més la ja minsa aportació esmentada més 
amunt. Ara, doncs, seran 875 euros per plaça pel 
curs 2012-2013. Chapeau!

Mentrestant els ajuntaments hem de fer esfor-
ços per pagar el preu d’aquestes retallades. 

Bon estiu i a gaudir de la nostra Festa Major!

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

Acords del Ple

Bonificació del 50% de l’ICIO per obres a l’Escola la Ser-
reta i a l’Escola Fabra. 
El Ple va aprovar una bonificació del 50% a la liquida-
ció de l’Impost sobre la Construcció, Instal·lació i Obres 
(ICIO) a favor del Departament d’Educació de la Genera-
litat per les obres de construcció de l’Escola la Serreta i 
per la instal·lació de mòduls a l’Escola Fabra realitzades 
l’any 2008, reconegudes com a obres d’especial interès o 
utilitat municipal.
Aprovat per unanimitat.

El Ple demana l’execució de la rotonda d’accés a Can 
Magarola i millores a la BP-5002.
El Ple va aprovar una moció presentada per CiU i trans-
accionada amb la resta de grups municipals, ERC+SxA, 
Gd’A, PP i PSC, en la qual s’insta a la Generalitat a execu-
tar la rotonda d’accés a Can Magarola i a realitzar l’estudi 
i posterior adequació del tram de la BP-5002 que va des 
del carrer de les Heures fins a l’entrada de Can Magarola. 
Aprovat per unanimitat.

Liquidació de pressupost de l’exercici 2011
L’alcalde d’Alella, Andreu Francisco, va donar compte al 
Ple del Decret d’Alcaldia d’aprovació de la liquidació del 
pressupost de 2.011 que, un any més es va tancar en 
números positius amb les següents magnituds: un resultat 
pressupostari ajustat de 444.713,66€, un romanent de 
tresoreria afectat de 3.336.618,10€ i un romanent de 
tresoreria per a despeses generals de 794.068,64€.

Aprovació l’expedient d’incorporació de romanent de tre-
soreria per a despeses generals. 
El Ple va acordar destinar 493.218€ del romanent de 
tresoreria per a despeses generals a finançar partides 
compromeses de l’exercici anterior. De la resta del roma-
nent, es reservaran 150.000€ per a imprevistos i els al-
tres 150.000€ es destinaran a la reforma, manteniment 
i conservació d’edificis, equipaments municipals i zones 
públiques.
Aprovat per unanimitat.

Glòria Mans, 
Portaveu del grup municipal de PSC 
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CALENDARI DEL CONTRIBUENT JULIOL-SETEMBRE 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
Taxa ocupació via pública 3r trimestre                                                               18.07.2012 a 18.09.2012
Mercat municipal 3r trimestre                                                                           18.07.2012 a 18.09.2012
IBI (2a fracció domiciliat)                                                                                  02.07.2012 

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 17 al 22 de juliol
Del 14 al 19 d’agost (15 d’agost, tancat)
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 l’1 de juliol al 31 d’agost: de dilluns a divendres 
de 8.15 a 14.45 h (dijous tarda tancat)

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 (agost tancat)

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55
De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h 
divendres de 10 a 13 h (dissabte tancat)

CAN MANYÉ ESPAI D’ART I CREACIÓ
93 540 87 23
Dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20.30 h
Dissabte i diumenge d’11 a 14 h (agost tancat)

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 (agost tancat)

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 (agost tancat)

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
De dilluns a diumenge de 10 a 14.30 h i de 15.30 a 17.30 h
(dimecres tancat)

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 (agost tancat)

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 13 de juliol 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: 24 de setembre. La data de recollida del carnet és el 28 
de setembre. Cal apuntar-s’hi prèviament (tel. 93 555 24 12). 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: JULIOL I AGOST

1 de juliol    BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
7 i 8 de juliol    GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
14 i 15 de juliol    MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
21 i 22 de juliol    BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
28 i 29 de juliol    GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
1 d’agost    MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
4 i 5 d’agost    MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
11 i 12 d’agost    BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
15 d’agost    BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
18 i 19 d’agost    GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
25 i 26 d’agost    MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

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 20 h i diumenge de 10 a 13 h.
Servei de guàrdies de les farmàcies del Masnou: 93 555 33 08 - 93 555 04 03 

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

Dimecres 20 de juliol / 20h Can Manyé* 
‘Alella Oculta’, exposició de fotografies d’Alella 
realitzades amb dispositius mòbils. Fins al 20 de 
juliol.

Dissabte 14 de juliol / 17 a 20h Pl. de l’Ajuntament 
Festa de presentació de la Fundació Tutelar Santa 
Clara. Es realitzarà un mural on hi podran participar 
totes les persones amb pintures de colors que es 
penjarà a la seu de la Fundació. Berenar, timbalers, 
capgrossos, música, l’obsequi de la samarreta dels 
voluntaris i per finalitzar una fideuada!
Organitza: Fundació Tutelar Santa Clara

FESTIVAL D’ESTIU ALELLA 2012
Dissabte 14 de juliol / 22h Parc de Can Sors* 
La soprano Begoña Alberdi acompanyada de Miguel 
Àngel Dionis, al piano, Mireia Lico i Olga Truman, al 
violí, i Magdalena Manasi, violoncel.
Gratuït (www.festivalalella.org)

Del 12 al 21 de juliol / Can Lleonart i Ressò* 
Assajos Músics en Residència. Del 12 al 21 de 
juliol, es faran assajos oberts al públic a Can 
Lleonart i a l’escola Ressò per veure, entendre i 
copsar la tasca que duen a terme els músics per 
preparar els dos concerts del 19 i el 21 de juliol. 
Gratuït (www.festivalalella.org, www.musicsenresidencia.com)

Dissabte 19 de juliol / 22h Jardins Quatre Torres* 
Primer concert de Músics en Residència. Quintet per 
clarinet, Op 115, de Brahms. Quartet nº 1, Op. 10, 
de Debussy. Nonet, Op. 31, d’Spohr.
15€ (www.festivalalella.org, www.musicsenresidencia.com)

Divendres 20 de juliol / 20h Can Lleonart* 
Concert ‘Carta blanca’. Músics en Residència 
ofereix un concert fora de programa amb fragments 
d’algunes de les partitures escollides pels músics 
que no tenen cabuda als concerts del 19 i 21.
Gratuït (www.festivalalella.org, www.musicsenresidencia.com)

Dissabte 21 de juliol / 22h Jardins Quatre Torres* 
Segon concert de Músics en Residència. Quintet 
per a vent i piano, Op. 16, de Beethoven. Adagio, 
variacions i rondó sobre “Schöne Minka”, Op. 78, de 
Hummel. Quartet amb piano, de Mahler. Sextet amb 
piano, Op. 110, de Mendelssohn. 
15€ (www.festivalalella.org, www.musicsenresidencia.com)

BEQUES DE MÚSICA JOVE
Dissabte 14 de juliol / 22h Ca n’Humet (El Masnou) 
Concert dels grups finalistes de la 8a edició de les 
Beques de Música Jove. Entre ells els d’Alella són: 
Eclectic Cellos i Dane DoblEE.
(www.alellajove.cat)

NITS ALTERNATIVES
Dimecres 11 de juliol / 22.30h Pati de Can Gaza* 
Nit d’humor i astronomia. Monòlegs i imitacions, 
amb David Moreno i observació amb telescopi.

Dimecres 18 de juliol / 22.30h Pati de Can Gaza* 
Nit de monòlegs. L’actriu Judit Saula porta a Alella el 
seu espectacle de monòlegs Posseït 3. 

Dimecres 25 de juliol / 22.30h Pati de Can Gaza* 
Nit de música amb l’actuació del grup Caliu. Hi 
haurà servei de bar. 
Organitza: Ajuntaments d’Alella, Cabrils, el Masnou, Montgat i Tiana.

TEATRE
Diumenge 22 de juliol / 20h Casal d’Alella  
El sopar dels idiotes. A càrrec del grup de teatre 
Pàmpol del Casal d’Alella. La representació s’inclou 
dins del programa de Festa Major i es tornarà a 
representar els dies 28 i 30 de juliol.
Gratuït: Cal recollir les entrades a Can Lleonart del 16 al 27 de juliol
Organitza: Casal d’Alella

21 i 22 de juliol / 11 a 23h Poliesportiu Municipal 
1r Torneig FUTSAL 24h Alella.
Organitza: Futbol Sala Alella (www.alellafs.es)

Dissabte 14 de juliol / 15 a 22h Platja d’Ocata
19è Torneig de Rugbi platja. En acabar el torneig, 
lliurament de premis, sopar i festa a l’Institut Alella.
Organitza: Club de Rugby Alella

Dissabte 14 de juliol / 22.30h Casal d’Alella
Dòmino a la fresca. Reserva i inscripcions al Casal 
d’Alella.
Organitza: Casal d’Alella

Dimecres 18 de juliol / 18h Can Lleonart* 
Taller de peres farcides. Aprèn a fer aquest plat amb 
la Montserrat i la Carme Figueras i presenta’t al 
concurs de peres farcides de la Festa Major.
Gratuït. Inscripcions a Can Lleonart fins al 14 de juliol

Dissabte 14 de juliol / 11 a 15h Oficina de Turisme
1a sessió del I Ral·li Fotogràfic del Parc de la 
Serralada Litoral. Les fotografies han de realitzar-se 
en suport digital. La descàrrega dels fitxers es farà 
de les 11 a les 15h.
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral
Inscripcions el mateix dia de 9 a 11h i a l’Oficina de Turisme
(www.diba.cat/parcsn/litoral)

altres activitats

espectacles

cursos i concursos

exposició

segueix-nos a www.alella.cat/festamajor i #festamajoralella



RECOMANACIONS DE SEGURETAT 
PER PREVENIR ELS ROBATORIS A DOMICILIS 

Consells generals

Protegiu les obertures de més fàcil accés: fi nestres de cuina i bany, portes de 
tanca corredissa, etc.

Connecteu sempre l’alarma quan marxeu de casa o aneu a dormir. 

Deixeu un llum encès a la nit a l’exterior del domicili, podeu disposar de llums 
que s’activen amb temporitzador.

No deixeu les claus de casa en els vehicles aparcats.

Si observeu moviments estranys de persones que us facin sospitar, truqueu la 
policia.

Dins de casa

Si creieu que un estrany hi ha entrat o hi vol entrar, obriu les llums i crideu.

Eviteu SEMPRE la confrontació amb qualsevol intrús i faciliteu-ne la fugida.

Mireu a l’exterior per si veieu algú o un cotxe desconegut i truqueu la policia.

En sortir de casa

Comproveu que tots els accessos estiguin tancats.

Tanqueu la porta amb clau.

Connecteu l’alarma. 

Si torneu al domicili i observeu que algú hi ha entrat, no entreu i truqueu la 
policia.

TELÈFONS D’INTERÈS

Policia Local d’Alella
092 emergències
93 555 24 12

Mossos d’Esquadra
088

Emergències
112

DENÚNCIES

Podeu denunciar els fets 
a la Policia Local 
o al Cos de Mossos 
d’Esquadra i també 
a l’adreça d’Internet
www.gencat.net/mossos

més informació www.alella.cat


