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Exposició pública de l’ampliació del 
Parc Serralada Litoral. 

Es dupliquen els ajuts per a aliments 
per a famílies amb pocs recursos. 

El negoci de la guerra, a les Jornades de
Cooperació Internacional ‘Mirades al món’. 

Baixada d’impostos 
L’Ajuntament rebaixa per l’any que ve el 2,5% l’IBI 
i un 20% l’impost de vehicles i la taxa de guals.  
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Exemplars i distribució gratuïts a tota la població.

Feu-nos arribar els vostres dubtes o suggeriments a comunicacio@alella.cat, consulteu www.alella.cat i 
seguiu-nos a facebook i a twitter. 

Al passat ple d’octubre vam aprovar inicialment les ordenan-

ces fiscals per a 2013. Aquest moment defineix, en molt, 

les línies estratègiques per al pressupost municipal de l’any 

vinent ja que es determina una part molt important dels in-

gressos dels que disposarà el nostre Ajuntament.

Enguany ho teníem clar. La decisió ha estat la d’abaixar en 

allò possible la pressió fiscal que s’exerceix des de l’adminis-

tració més propera a la ciutadania. Entenem que l’increment 

indiscriminat dels impostos i taxes des de l’Estat i la Genera-

litat, o la pujada dels preus dels serveis bàsics com l’electri-

citat o l’aigua, en res afavoreixen la sortida de la crisi econò-

mica i l’únic que fan és asfixiar encara més unes famílies que 

en aquests moments, en major o menor mesura, passen per 

dificultats. L’esforç municipal significa un descens mitjà del 

4,2% de la pressió fiscal municipal sobre una família tipus. 

Anunciem també que abans de finals d’any aprovarem una 

línia d’ajuts per tal d’alleugerir part d’aquest impacte fiscal 

sobre les persones i famílies amb més dificultats.

 Aquesta decisió, com dèiem, marca el pressupost municipal 

per a 2013. La podem prendre perquè l’estat econòmic i 

financer del nostre Ajuntament ho permet. Però també ens 

obliguem a reajustar algunes despeses, a trobar alternatives 

més econòmiques a serveis que veníem oferint fins a la data, 

i a posar en valor serveis no obligatoris que fins ara estaven 

molt subvencionats per part de l’Ajuntament. I tot això amb 

l’objectiu de mantenir aquesta situació òptima.   

Tot i ser un poble privilegiat, la crisi també afecta molts de 

nosaltres, veïns i veïnes d’Alella. L’Ajuntament, una vegada 

més, serà al costat de la seva gent. 
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L’Ajuntament abaixa impostos 
···································································································
L’any que ve es pagarà el 2,46% menys per l’IBI i el 20% menys per 
l’impost de vehicles i la taxa de guals.
···································································································

Algunes ordenances

Impost sobre Béns Immobles
Baixa el coeficient municipal del 0,74 al 0,72 per a 
béns urbans i es manté al 0,70 per a béns rústics.
* Cal afegir el 0,074  del 10% addicional imposat per 
l’Estat amb la qual cosa el gravamen final serà del 
0, 794 ( el 2012 va ser del 0,814) als béns urbans.

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Baixa un 20%
Turismes

De menys de 8 cavalls baixa de 23,09 a 18,43€
De 8 a 11,99 cavalls baixa de  62,37 a 49,76€
De 12 a 15,99 cavalls baixa de  134,53 a 107,91€
De 16 a 19,99 cavalls baixa de 167,57 a 134,42€
De més de 20 cavalls baixa de 224 a 179,20€

Ciclomotors i motos 
De fins a 125 cc baixa de  8,27 a 6,63€
De 125 a 250 cc baixa de 14,16 a 11,36€
De 250 a 500 cc baixa de 28,33 a 22,73€
De 500 a 1000 cc baixa de 56,64 a 45,44€
De més de 1000 cc baixa de 113,28 a 90,87€

Taxa de guals i contraguals

Baixa un 20%
Entrades de vehicles

Baixa de 8 a 6,40€ per cada metre lineal o fracció i any.  
La placa de senyalització es manté a 6€.

Taxa per a la recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i altres residus 
urbans

Domicilis particulars amb un  0,13% del valor 
cadastral

Tarifa mínima: 55€ 
Tarifa màxima: 250€

Bonificació fins al 50%

10% per recollida de bosses compostables
10 o 20% per 6 o 9 entrades a la deixalleria
20% per compostador casolà
Qualsevol d’aquestes bonificacions dóna dret a un 
descompte de 16 euros procedents del cànon de 
retorn. 

L’any que ve la fiscalitat serà més baixa 
a Alella. El Ple de l’Ajuntament del 25 
d’octubre va aprovar provisionalment 
les ordenances fiscals per a l’any 2013 
en les quals destaquen la rebaixa de 
dos punts del coeficient municipal de 
l’IBI urbà, que passa del 0,74 al 072, i 
una reducció del 20% a l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica i a la taxa 
de guals.  

A la sessió, l’alcalde d’Alella, An-
dreu Francisco, va destacar que la bai-
xada d’impostos respon a la voluntat de 
l’Ajuntament de posar-se al costat de la 
ciutadania i tractar d’alleugerir les difi-
cultats econòmiques que travessen mol-

tes famílies. L’alcalde va reconèixer que 
aquest reajustament dels impostos és 
possible gràcies al fet que l’Ajuntament 
té una bona situació financera, amb un 
nivell d’endeutament favorable i amb el 
tancament de comptes en positiu. 

Per reduir la pressió fiscal, es rebai-
xen dos dels impostos que més afecten 
la ciutadania: l’IBI i l’impost de vehi-

cles. El coeficient municipal que s’apli-
ca als béns urbans torna a situar-se 
al 0,72 que tenia el 2011. D’aquesta 
manera es pretén apaivagar l’efecte de 
l’increment addicional del 10% im-
posat pel Govern de l’Estat pels exer-
cicis 2012 i 2013 a partir del Reial 
Decret-Llei 20/2011 de mesures per a 
la reducció de dèficit públic. Amb l’in-
crement estatal de 0,074% per a l’any 
que ve, el gravamen que s’aplicarà als 
béns urbans a Alella serà del 0,794 (el 
2012 ha estat del 0,814).

A banda de la baixada de l’IBI, de 
l’impost de vehicles i de la taxa de 
guals, la resta d’impostos i taxes es 
mantenen congelats, a excepció de la 
taxa de retirada de vehicles de la via 
pública que s’ha reajustat per adap-
tar-la al cost real del servei de grua que 
contracta l’Ajuntament. 

Segons les previsions municipals, 
amb la baixada d’impostos, l’Ajunta-
ment deixarà de recaptar l’any que ve 
més de 250.000€.  

Totes les modificacions es van 
aprovar amb el vot favorable de tots 
els grups municipals (ERC+SxA, PSC, 
CiU, Gd’A i PP) excepte la referent al 
‘bike park’ (veure el quadre inferior) 
que només va obtenir el suport del go-
vern (ERC+SxA i PSC).

El ‘bike-park’ serà gratuït les primeres 12 hores d’aparcament 

El ‘bike-park’, l’aparcament segur de bicicletes 
de l’estacionament de Can Lleonart, serà gratuït 
les primeres 12 hores d’ús, de manera que els 
usuaris començaran a pagar a partir de la tretze-
na hora un import de 0,10 cèntims l’hora amb un 
màxim de 4,80 euros, que equival a dos dies 
d’estacionament addicional. La mesura pretén 
incentivar l’ús d’aquest servei i es va aprovar en 
el Ple municipal amb la modificació de la taxa 
que regula l’estacionament de pagament a la via 
pública, amb els vots a favor d’ERC+SxA i PSC i 
el vot en contra de CiU, Gd’A i PP. 

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

Amb la baixada d’impostos es calcula 
que l’Ajuntament deixarà d’ingressar 
més de 250.000 euros. 
···················································
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La Generalitat ha iniciat el procés per 
ampliar un 60% el Parc de la Serralada 
Litoral, inclòs dins de l’espai protegit de 
la Conreria-Sant Mateu Céllecs, situat a 
cavall de les comarques del Maresme i 
del Vallès Oriental. El passat 23 d’octu-
bre es va fer l’aprovació inicial de l’am-
pliació que comporta estendre la pro-
tecció a 7.400 hectàrees, 2.700 més 
de les que hi ha actualment. 

Alella és el municipi que, proporcio-
nalment, més incrementa la superfície 
protegida, que passa de 229 a 524 
hectàrees, la qual cosa representa blin-
dar com a espai natural més de la mei-
tat del terme municipal. També incre-
menten la superfície al Parc els 
municipis d’Argentona, Cabrera de Mar, 
la Roca del Vallès, Òrrius, Premià de 
Dalt, Santa Maria de Martorelles, Teià, 
Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilas-
sar de Dalt. Tiana i Badalona queden 
igual i entren a formar part del Parc els 
municipis de Martorelles i Montornès 
del Vallès que fins ara no hi eren.

La major part de les 295 noves 
hectàrees que es volen preservar a Ale-
lla estan qualificades com a no urbanit-
zables en el planejament vigent i la 
seva inclusió dins de Parc permetrà 
incrementar el seu grau de protecció.

La modificació aprovada per la Ge-
neralitat s’apropa molt a la proposta 
d’ampliació que va aprovar el Ple de 
l’Ajuntament el juny de 2008, amb la 
qual es volien preservar 538 hectàrees 
de territori. Els únics espais que no 
s’han incorporat a la proposta de la Ge-
neralitat són l’àmbit situat per sota 

l’autopista i una franja compresa entre 
els nuclis de Font de Cera i Alella Parc. 
Tot i aquesta variació, el Ple de l’Ajun-
tament del 26 de juliol va donar el vis-
tiplau a la proposta de la Generalitat 
amb els vots a favor d’ERC+SxA, PSC, 
CiU i PP i el vot en contra de Gd’A. 

Exposició pública  
Amb l’aprovació de l’ampliació s’inicia 
el procés d’exposició pública que fina-
litzarà el 29 de novembre, perquè les 
persones interessades puguin consultar 
la informació i presentar, si cal, les al-
legacions que considerin oportunes. Per 
facilitar l’accés a la informació i respon-
dre les consultes que es puguin plante-
jar, el proper 15 de novembre, de 10 a 
14h, un tècnic contractat per  la Gene-
ralitat atendrà les persones interessa-
des a Can Lleonart. També es pot con-
sultar la documentació a la seu del Parc 
(Av. Onze de Setembre, 53 1r de Ca-
brera de Mar), als Serveis Territorials 
del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat (C/ Aragó, 244-248 de Barcelo-

Les xifres de l’ampliació 

Alella: de 229,51 a 524,14 ha
Argentona: de 801,08 a 1.165,51 ha
Badalona: de 393,93 a 393,93 ha 
Cabrera de Mar. de 176,08 a 225,09 ha
Cabrils: de 148,44 a 266,18 ha
Martorelles: de 0 a 66,31 ha
Montornès del Vallès: de 0 a 436,2 ha
Òrrius: de 259,99 a 364,59 ha
Premià de Dalt: de 244, 80 a 247,5 ha
La Roca del Vallès: de 711,31 a 1.262 ha
Santa M. Martorelles: de 184,68 a 306,48 ha 
Teià: de 202, 06 a 274,62 ha
Tiana: de 271, 61 a 271,61 ha
Vallromanes: de 239,56 a 606,16 ha
Vilanova del Vallès: de 394,21 a 404,52 ha 
Vilassar de Dalt: de 448,98 a 597,88 ha
Totals: de 4.706,24 a 7.413,49 ha

Més de la meitat del territori
alellenc estarà protegit 

La imatge mostra, en verd, l’espai que forma part del Parc i, delimitat amb línia negra, la proposta d’ampliació. 

·······················································································································································
La Generalitat aprova inicialment l’ampliació del Parc de la Serralada Litoral que, en el cas d’Alella, suposa 
passar de 229 a 524 hectàrees de superfície protegida. 
·······················································································································································

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

El 15 de novembre, de 10 a 14h, un 
tècnic de la Generalitat atendrà les 
consultes de la població a Can Lleonart. 
···················································

na) i a la Direcció General de Polítiques 
Ambientals de la Generalitat (Av. Dia-
gonal, 543-525, de Barcelona) o bé a 
través de la pàgina www.gencat.cat.
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Es dupliquen els ajuts per a aliments
···································································································
L’Ajuntament ha destinat enguany més de 50.000 euros per cobrir les 
necessitats bàsiques en alimentació de 142 famílies del municipi.  
···································································································

Kits d’aliments al magatzem de Creu Roja a El Masnou. Magatzem d’aliments a Càritas d’Alella. 
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Tot i que els indicadors econòmics no 
són tan dramàtics com en altres muni-
cipis, amb una taxa d’atur que no arri-
ba al 10%, molt per sota del 17% de la 
mitjana comarcal i del 15,9% del con-
junt de Catalunya, a Alella també es 
fan sentir les conseqüències de la crisi. 
Cada vegada són més les famílies que 
es veuen obligades a recórrer als ajuts 
socials perquè s’han quedat a l’atur i 
han esgotat les prestacions laborals i 
no poden tirar endavant amb el suport 
familiar i del seu entorn.   

Per donar resposta a situacions d’ur-
gències socials derivades de l’actual 
conjuntura econòmica, l’Ajuntament ha 
incrementat els diners que destina a co-
brir les necessitats bàsiques de les famí-
lies amb pocs recursos, sent un dels 
municipis de l’entorn que més diners 
públics inverteix en aquest tipus de 
prestació social. Així, en els darrers qua-
tre anys s’han multiplicat per dos els 
ajuts destinats a alimentació, ja sigui en 
forma de beques escolars o amb el lliu-
rament directe d’aliments que es fa a 
través de tres vies: Creu Roja, Càritas i 
vals de compra. Enguany les despeses 

d’ajuts per a aliments ascendeix a 
50.881€, quasi el doble dels 26.087€ 
que es van invertir l’any 2009. Una 
part important d’aquest recursos, més 
de 37.000€, són ajuts per a menjadors 
escolars que tenen un doble objectiu: 
garantir l’alimentació dels infants i afa-

vorir la recerca de feina a les famílies 
mentre els nens són a l’escola. La resta 
són per al lliurament directe d’aliments 
i productes bàsics d’higiene a les famí-
lies. Enguany s’han repartit aliments 
per un import de més de 13.400€, 
quan fa quatre anys, el 2009, només 
es van dedicar 470€ a aquesta qües-
tió. L’Ajuntament ha pogut satisfer 
d’aquesta manera les necessitats bàsi-
ques de les 142 famílies —146 adults, 
150 menors i 8 persones grans— que 
han requerit aquesta ajuda. 

Conveni amb Creu Roja
Per tal d’incrementar i fer més efectiu 
el repartiment d’aliments, l’Ajuntament 
ha signat un conveni amb l’Assemblea 
Local de Creu Roja del Masnou, Alella 
i Teià per al subministrament de kits de 
suport social a persones en situació de 
carència. Segons el conveni, es distri-
buiran entre les famílies necessitades  
kits de suport per un import 18.000€, 
finançats per l’Ajuntament i la Creu 
Roja. La concessió i el seguiment de 
les ajudes són gestionades pels Serveis 
Socials de l’Ajuntament. 
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El negoci de la guerra a ‘Mirades al món’ 
·······················································································································································
Les 5es Jornades de Cooperació Internacional parlaran de la industria militar del 28 de novembre a l’1 de desembre.

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

Suport a set projectes de desenvolupament
·······················································································································································
L’aportació ascendeix a 37.500 euros que s’atorguen a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 

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

Les Jornades de Cooperació ‘Mirades al 
món’ ens permetran conèixer de prime-
ra mà els set projectes de desenvolupa-
ment que han rebut enguany suport 
alellenc. L’Ajuntament ha destinat un 
37.500€ per a aportacions a projectes,  
que es donen a través d’una concessió 
al Fons Català de Cooperació al Desen-
volupament. És la part més important 
del 0,7% del pressupost d’ingressos or-
dinaris (52.500€) que es destinen que 
l’Ajuntament destina enguany a coope-
ració. Les iniciatives que han rebut en-
guany el suport d’Alella són:

- Subministrament d’aigua potable 

a sis pobles del departament d’Ous-
souye (Senegal), promogut per l’Asso-
ciació Planeta. Aportació: 6.260€. 

- Projecte Ulls del Sàhara, de suport 
integral d’atenció oftalmològica i òptica 
de la població saharuí, de la Fundació 
Ulls del Món. Aportació: 5.723€.

- Projecte Fandema per a la posada 
en marxa d’un centre de formació i ocu-
pació per a dones a Tujereng (Gàmbia), 
que impulsa l’Associació Solidança. 
Aportació: 5.723€.

- Millora de la gestió i aprofitament 
dels recursos hídrics a la comunitat de 
Gollaplli Tanda a Kadiri (Índia), de l’As-

sociación Vicente Ferrer. Aportació: 
5.640€.

- Projecte per millorar la xarxa 
d’abastiment d’aigua i de sanejament de 
la comunitat de Kwakwil a Puerto Ca-
bezas (Nicaragua). Aportació: 4.915€.

- Programa d’activitats per al desen-
volupament sostenible i d’autogestió 
del centre d’acollida de Koilkuntla (Ín-
dia), de l’Associació Haribala. Aporta-
ció: 4.824€.

-Campanya d’alfabetització a Nica-
ragua, promoguda per l’Associació 
Educació Popular Carlos Fontseca 
Amador. Aportació: 4.415€.

Les Jornades de Cooperació Internacio-
nal ‘Mirades al món’ proposen enguany 
una reflexió sobre el negoci de la guer-
ra amb diferents activitats organitzades 
del 28 de novembre a l’1 de desembre. 
A les jornades es parlarà de la indústria 
militar, posant una especial atenció als 
interessos de les empreses i la despesa 
militar del Govern Espanyol, així com 
als reiterats incompliments dels acords 
internacionals per part de l’Estat.

Les jornades arrenquen el 28 de 
novembre a les 20h amb la tertúlia 
‘Desmuntant el negoci de la guerra’, a 
càrrec de Pere Ortega, president de la 
Federació d’ONG per la Pau i Tomàs 
Gisbert, investigador del Centre d’Estu-
dis per la Pau JM Delàs. La segona 
proposta és el cinefòrum ‘Top secret! la 
indústria de la guerra’, amb la projec-
ció del documental Ahimsa, contra la 
guerra.

Fotografia humanitària a Can Manyé 
Can Manyé s’afegeix a les Jornades de 
Cooperació amb una colpidora exposi-
ció fotogràfica que es podrà veure del 

30 de novembre al 16 de 
desembre. Es tracta de 
l’exposició del XIV Pre-
mio Internacional Luis 
Valtueña de Fotografía 
Humanitaria, promogut 
per Metges del Món, una 
iniciativa creada fa 15 
anys en record de qua-
tre cooperants assassi-
nats mentre realitzaven 
tasques humanitàries a 
Rwanda i Bosnia-Herze-
govina que s’ha convertit 
en una eina de difusió i 
sensibilització sobre la dura realitat 
dels pobles més desafavorits i oblidats.

L’exposició consta de 40 fotografies 
de nou autors que mostren les injus-
tícies i l’esforç dels cooperants i que 
són també un tribut a totes les perso-
nes que en el seu dia van decidir que 
valia la pena intentar canviar el món. 
La mostra serà inaugurada el diven-
dres 30 de novembre, a les 19.30h, 
per la presidenta de l’ONG Metges 
del Món a Catalunya, Noemí Elvira.

La festa de l’1 de desembre
Les jornades s’acomiaden l’1 de de-
sembre amb una festa a la Plaça de 
l’Ajuntament en la qual es donaran a 
conèixer els projectes que reben suport 
alellenc. L’acte és obert a tothom i in-
clou una xocolatada de comerç just i un 
espectacle infantil per a tota la família. 
A la tarda, Edgar Olivares i Claudia Na-
varro compartiran amb els veïns i veï-
nes d’Alella l’experiència que van viure 
a l’estada solidària a El Salvador. 

Fe
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do
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Una de les imatges que es podrà veure a l’exposició de Can Manyé.
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···································································································
L’espai enoteca de l’Oficina de Turisme comença a caminar. 

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

Alella dóna un pas més per a la promoció del vi  

La DO Alella s’adhereix al 
programa ‘Wine in Moderation’ 

Alella té una nova eina per promocio-
nar el vi i el territori DO Alella: l’espai 
enoteca de l’Oficina de Turisme. Aquest 
nou servei es va inaugurar i es va posar 
en marxa el passat 6 d’octubre, dins 
dels actes de la 3a Setmana del Vi DO 
Alella. L’obertura de l’enoteca va comp-
tar amb la participació d’una especia-
lista en el tema: la sommelier alellenca 
Rosa Vila, que va explicar als assis-
tents l’origen, les característiques i els 
diferents tipus d’enoteques que es po-
den trobar arreu del món. 

A la inauguració, l’alcalde d’Alella, 
Andreu Francisco, va insistir en la ne-
cessitat de posar en valor el vi i va as-
segurar que l’espai enoteca “és una 
eina més per fer-ho”. 

L’enoteca obre cada dia, excepte di-
mecres, de 10 a 14.30h i de 15.30 a 

Èxit de participació a la
3a Setmana del Vi DO Alella
La 3a Setmana del Vi DO Alella va 
arribar al seu final el 7 d’octubre, 
després d’apropar durant 17 dies el 

món del vi i del territori DO Alella 
amb 67 activitats que s’han desen-
volupat en 18 municipis del Mares-
me i del Vallès Oriental. El Consorci 
DO Alella, organitzador de l’esdeve-
niment, ha destacat la bona acolli-
da de la majoria de les activitats 
programades que han rebut més 
d’un miler de participants. 

16.30h i permet tastar una selecció de 
vins de la DO al preu de 2 euros el tast.

Propera promoció: Vins de Nadal 
Els ‘Vins de Nadal’ és la temàtica esco-

llida per a la propera campanya pro-
mocional de l’enoteca. Seran vins d’al-
ta gamma, escumosos i caves que es 
podran tastar del 23 de novembre al 6 
de gener.  

El Consorci DO Alella s’ha adherit al 
programa europeu ‘Wine in Moderation’ 
que promou el consum moderat de vi i 
defensa els seus beneficis per a la salut. 
L’adhesió a aquest programa es va ma-
terialitzar el 4 d’octubre, en un acte ce-
lebrat a Can Lleonart que va comptar 
amb la presència d’Andreu Francisco, 
alcalde d’Alella i president del Consorci 

DO Alella, Domingo Valiente, secretari 
general de la Fundació para la Investiga-
ción del Vino y la Nutrición (FIVIN) i Su-
sana García, vicesecretària de la Funda-
ción Española del Vino (FEV). A l’acte 
també van assistir els dos vicepresidents 
del Consorci DO Alella, Esther Pujol, al-
caldessa de Tiana, i  Rafael Ros, alcalde 
de La Roca del Vallès. 

·······························································································································
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La Plaça de l’Ajuntament 
i Can Vera ja són zona Wi-Fi 

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

Diada contra la violència masclista 
···································································································
L’Ajuntament trasllada la celebració del 25N al dia 26 per no fer-la coincidir 
amb les eleccions al Parlament de Catalunya.

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

El 25 de novembre és el 
Dia Internacional con-
tra la Violència envers 
les Dones i Alella tor-
narà a sumar-se a 
aquesta commemora-
ció per dir no a la vio-
lència masclista. En-
guany la diada coincideix 
amb les eleccions autonò-
miques i per aquest motiu s’ha 
decidit ajornar un dia la celebra-
ció. Així, l’acte institucional se ce-
lebrarà el 26 de novembre amb la 
penjada de la pancarta i la lectura 
del manifest - per part de l’Associa-
ció de Dones Montserrat Roig d’Alella i 
l’Associació Dones Solidàries d’Alella- i 
l’encesa d’espelmes i el minut de silen-
ci en record de les víctimes de violèn-
cia de gènere. Serà a les 18.30h a la 
Plaça de l’Ajuntament. Seguidament, a 

Ajornat l’acte dels Escolapis
L’Ajuntament ha ajornat l’acte infor-
matiu sobre la Torre del Governador 
previst inicialment per al 15 de no-
vembre i l’exposició pública que ha-
via de precedir la reunió, a l’espera 
de disposar d’un informe econòmic 
que aporti dades sobre el cost que 
podria tenir l’expropiació de la fin-
ca. El Ple municipal va aprovar el 
27 de setembre una moció presen-
tada per tots el grups municipals en 
la qual s’exigeix als propietaris que 
es facin càrrec de la conservació i el 
manteniment de la finca i es convo-
cava la ciutadania a participar en 
una reunió informativa prevista per 
al 15 de novembre. La reunió es 
preveu realitzar al mes de gener, un 
cop es disposi de la documentació 
econòmica.

Mercat de segona mà i intercanvi
L’Ajuntament ha començat a treba-
llar en l’organització d’un mercat de 
segona mà, intercanvi i venda de 
productes d’artesania i marxandat-
ge d’entitats i centres escolars que 
se celebrarà pels vols de Nadal. 
Aquest mercat es farà una setmana 
després de la Fira de Nadal, el 22 
de desembre, de 10 a 14h, a la Pla-
ça de l’Ajuntament. Serà obert a 
totes les persones no professionals, 
entitats i centres educatius del mu-
nicipi que hi vulguin participar. Les 
persones interessades a partici-
par-hi es poden posar en contacte 
amb la Regidoria d’Emprenedoria i 
Ocupació (93 555 23 39 ext. 152).

Places de català a l’Escola d’Adults
Les persones interessades a treure’s 
els certificats dels diferents nivells 
de català -A, B, C i D- poden apun-
tar-s’hi a la regidoria d’Educació.

L’Escola de Dansa comença el curs 
amb una vuitantena d’alumnes
L’Escola de Dansa va començar les 
classes a l’octubre amb més d’una 
vuitantena d’alumnes i amb places 
disponibles als cursos superiors.  

3a Competició d’Skate 
El 10 de novembre, de 10 a 15h, 
se celebra a la 3a Competició 
d’Skate d’Alella a l’Skate Park de la 
Riera Principal. 

···································································································
El servei permet l’accés lliure a Internet durant un màxim de 90 minuts diaris.

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

Des de finals d’octubre ja es pot nave-
gar per a Internet de forma gratuïta des 
de la Plaça de l’Ajuntament i des de la 
plaça d’Antoni Pujadas i l’entorn de la 
zona esportiva de Can Vera. Aquests 
dos espais públics han estat habilitats 
com a zona Wi-Fi d’accés públic i obert 
que permetrà un ús màxim de 90 mi-
nuts diaris per usuari i es podrà nave-
gar a una velocitat de 256kpbs. 

L’habilitació d’aquest espais com a 
zona Wi-FI ha estat possible gràcies a 
un conveni signat per l’Ajuntament i 
l’empresa Megatel SL, segons el qual 
l’Ajuntament es compromet a facilitar 
la prestació del servei d’accés Internet 

mitjançant xarxa WiMax als habitants 
del municipi que ho desitgin. L’objectiu 
d’aquest nou servei és oferir una alter-
nativa a l’accés d’ADSL i intentar resol-
dre els problemes de comunicació que, 
sovint, pateixen alguns sectors del mu-
nicipi. 

Can Manyé es farà la xerra-
da ‘La força de la centra-

litat de les dones que 
viuen processos de vi-
olència’, en la qual 
Rosa Maria Garriga, 
directora de la Funda-
ció AGI, explicarà el 

poder que tenen les do-
nes per sortir dels proces-

sos de violència i com la 
tasca dels i les professio-
nals pot ajudar-les a su-
perar aquesta situació. 

Cursa contra la violència 
L’Associació Dones Solidàries organitza 
per al 2 de desembre una cursa popu-
lar contra la violència de gènere oberta 
a tothom a benefici de la Fundació Àm-
bit de Prevenció. Més informació a 
www.donessolidariesalella.cat.



Cicle de música clàssica a Can Lleonart
·······················································································································································
Els convidats són: els júnior de Músics en Residència, la pianista Laia Masramon i l’Orquestra de Cambra Terrassa 48.

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

Novembre és el mes de la música clàs-
sica a Can Lleonart. El centre cultural 
ofereix tres actuacions musicals pro-
gramades per als divendres 9, 23 i 30 
de novembre a les 21h. Les entrades 
es poden adquirir de forma anticipada 
a partir del 5 de novembre al preu de 
4€ per sessió. Per als menors de 18 
anys l’entrada es gratuïta. 

Els júnior dels Músics en Residèn-
cia  —Ester Lecha (piano), Bernat Prat 
(violí) i Albert Giménez (piano)— obri-
ran el cicle, el 9 de novembre, amb un 
concert en el qual interpretaran obres 
de J.S. Bach, Beethoven, Chopin i 
Antoni Soler, entre d’altres. El concert 
constarà de dues parts: un recital de 

El jovent alellenc té una amplia oferta 
de propostes per triar dins del progra-
ma de cursos i tallers que ha preparat 
per aquesta tardor l’Àrea de Joventut. 
Les activitats, que es fan a l’Àgora Punt 
d’Informació Juvenil i al Casal de Joves 
Can Gaza, s’adrecen, majoritàriament, 
a joves a partir de 16 anys i estan pen-
sades perquè els puguin ser d’utilitat a 
nivell formatiu i/o professional. 

El programa s’estrena amb un ta-
ller pràctic de cerca de feina a la xarxa 
que es faran a l’Àgora els dies 16, 23 
i 30 de novembre. El taller és gratuït 
però cal confirmar assistència. El Ca-
sal de Joves Can Gaza proposa aquest 
mes un taller de llengua de signes que 
consta de quatres sessions (21 i 28 de 
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Tota mena de propostes a l’Àgora i al Casal de Joves 

piano i un duet de violí i piano. 
El 23 de novembre arriben els ‘Aires 

de París’ de la mà de la pianista Laia 
Masramon. El concert serà un viatge 
intens i emotiu per quatre grans com-
positors vinculats a la ciutat de la llum: 
Debussy, Chopin, Fauré i Mompou. 

El cicle s’acomiada amb una ac-
tuació de luxe, la de la reconeguda 
Orquestra de Cambra Terrassa 48, di-
rigida per Quim Termens. La formació 
terrassenca —que ja ha passat pels es-
cenaris del Festival d’Estiu— ens pro-
posa en aquest ocasió un recorregut per 
les obres de joventut de F. Schubert, F. 
Mendelssohn, W.A. Mozart, S. Barber 
i B. Britten. 

Tres tertúlies i dos sortides
Can Lleonart té un mes força atapeït. 
El 8 de novembre, l’escriptora Cristina 
Fallarás parlarà de ‘La novel·la negra 
després de CSI’ i el dia 12, el músic i 
divulgador musical Joan Vives, oferirà 
un passeig musical per la vida de Jo-
hann Sebastian Bach. La darrera ter-
túlia, prevista per al 29 de novembre, 
es trasllada a Can Manyé, on la pintora 
Anna Roca-Sastre ens farà una reflexió 
sobre ‘Com mirem una obra d’art?’. El 
centre cultural ha preparat dues sorti-
des per aquest mes: el 21 de novem-
bre ens proposa anar al TNC a veure 
La Bête, i el dia 28 una travessa de 
Palamós a Calella de Palafrugell.

Els Júnior, Ester Lecha (piano) i Bernat Prat (violí). Laia Masramon (piano). Orquestra de Cambra Terrassa 48.

Cursos i tallers

Cerca de feina a la xarxa 
‘Coaching’: què puc fer amb el meu futur 
professional?
Foto mòbil
Monitors/es d’activitats de lleure
Llengua de signes
Nocions bàsiques de reparació de bicicletes 
Nocions bàsiques de mecànica
L’hort a casa teva, construeix-lo i aprèn a 
cuidar-lo
La sexualitat sense tabús

Més informació i inscripcions a
www.alellajove.cat

novembre i 5 i 12 de desembre), un de 
nocions bàsiques de reparació de bici-
cletes i un altre de nocions bàsiques de 
mecànica que es faran els dies 22 i 29 
de novembre, respectivament. 

Per al mes de desembre, l’Àgora ha 
programat dos tallers: un de fotos amb 
mòbil i un de coaching. I el Casal de 
Joves acomiada l’any amb dues sugges-
tives propostes: com fer un hort a casa i 
un taller de sexualitat sense tabús.

A més dels tallers, s’han progra-
mat dues xerrades sobre experiències 
professionals a l’estranger: una sobre 
pràctiques i feines de curta durada, que 
es farà el 29 de novembre, i una altra 
sobre voluntariat i estades solidàries, 
prevista per al 20 de desembre. 
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Alella acull la trobada comarcal 
d’entitats de recerca històrica 

Vitalitat creativa als Premis Literaris
·······················································································································································
Can Lleonart va acollir el 21 d’octubre el lliuraments dels premis Maria Oleart, Guida Alzina i Isidre Pòlit.  
·······················································································································································

XII edició Guida Alzina 
Obra: ‘Un conte corrent’
Autor: Jordi Balcells 

XVI edició Maria Oleart 
Obra: ‘El mar dels altres’
Autora: Josep Fàbrega 

IX edició Isidre Pòlit 
Obra: ‘El salt de la inspiració’
Autora: Ariadna Cañameras 

Can Lleonart va acollir el 21 d’octubre 
el lliurament dels Premis Literaris Ale-
lla 2012, una iniciativa cultural que va 
néixer amb l’objectiu de promoure la 
creació literària i recordar tres perso-
nes que han deixat una forta petjada al 
municipi —Maria Oleart, Guida Alzina i 
Isidre Pòlit— i que té garantida la seva 
continuïtat. I és que l’alta participació 
i l’alt nivell de qualitat de les obres 
presentades han tornat a demostrar, 
un cop més, la bona salut dels Premis 
Literaris d’Alella. 

El certamen va néixer fa 16 anys, 
com a mostra de reconeixement a la 
poetessa Maria Oleart, i va anar crei-
xent amb la incorporació, primer, del 
premi de contes Alella a Guida Alzina, 
i més tard amb el premi Isidre Pòlit de 
relats curts d’astronomia. 

Les obres guanyadores
La XVI edició del premi de poesia Ale-
lla a Maria Oleart va ser per a l’obra El 
mar dels altres, de Josep Fàbrega, un 
mestre jubilat i poeta en actiu. Un po-
emari amb un elevat nivell lingüístic i 
una mètrica molt treballada i perfecta, 
segons les paraules del poeta Eduard 
Miró, un dels membres del jurat. L’obra 
guanyadora és una recerca del mar, 
com a somni i com a esperança, d’una 
persona que va néixer i va créixer en la 

duresa d’un casa de pagès a la vall de 
Súria, on les expectatives col·lectives 
eren arribar a treballar a les mines de 
potassi. El premi Maria Oleart està 
dotat amb la publicació de l’obra, en 
edició comercial, per La Comarcal Edi-
cions i una peça de l’escultor Mariano 
Andrés Vilella. 

El premi Guida Alzina va recaure en 
l’obra Un conte corrent, del barceloní 
Jordi Balcells, una curiosa i impactant 
narració que recorre al llenguatge eco-
nòmic i dels mercats, que impera als 
mitjans de comunicació des de l’arriba-
da de la crisi, per descriure la situació 
d’apatia i desencís d’un individu que 
s’enfronta, un dia més, a la cerca de 
feina. El premi està dotat amb 600€, 

una peça de l’escultora Sara Milian i la 
publicació del conte a la Revista Alella. 

El salt de la inspiració, de la bar-
celonina Ariadna Cañameras, va ser 
l’obra guardonada del premi Alella 
a Isidre Pòlit de relats curts d’astro-
nomia. El jurat, format per membres 
de l’Agrupació d’Astronomia d’Alella, 
va destacar el bon argument, la bona 
ambientació, l’estructura i el desenllaç 
amb sorpresa final del relat guanyador. 
Aquest premi està dotat amb 300€ i 
la publicació del relat guanyador a la 
Revista Alella. 

L’acte de lliurament va estar ame-
nitzat pels clarinetistes Naüm Monter-
de i Oriol Garcia, que van interpretar 
diversos fragments de música antiga. 

Lliurament de premis de la Mostra Literària del Maresme 
El 2 de desembre es donaran a conèixer els guanyadors de la fase comarcal de la XXIX Mostra Literària del 
Maresme. El lliurament de premis es farà en un acte que se celebrarà a les 18h a la Sala Mozart de Calella 
(C/Església, 91). A la fase comarcal es classifiquen les obres guanyadores a la fase local de la mostra que 
convoquen els diferents municipis maresmencs. La Mostra es regeix per unes bases consensuades entre 
els ajuntaments i el Consell Comarcal. Els membres del jurat els escull el Consell Comarcal i l'Ajuntament 
que organitza el lliurament que canvia a cada edició. Cada any es publica un llibre que recull les obres 
guanyadores de les diferents modalitats. Els premis de la fase local d’Alella es van lliurar el 22 d’abril i els 
guanyadors van ser: Jana Lòpez, Paula Calvillo, Esther Vicente, Alberto Rancati, Marçal Parcerisa, Carla 
Vidal, Maria Pou, Marta Ballester i Júlia Molina, en la modalitat de prosa; i Lucas Drago, Francesc Garcia, 
Clara Duart, Berta Gavañach, Álvaro Hornos, Marta Ruiz i Lídia Sànchez, en la modalitat de poesia. 
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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 La pell fina 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Democràcia + President 

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

El grup d’Esquerra Republicana de Catalunya + 
Sumem per Alella usem aquest espai destinat a 
l’opinió dels diferents grups municipals per explicar 
la nostra acció de govern, traslladar les motivacions 
de la mateixa a la ciutadania o, de vegades, per 
difondre la nostra visió de país. Sempre en positiu, 
respectant la resta de grups municipals i sense en-
trar al drap de les seves opinions. 

Aquest no és el tarannà habitual dels escrits dels 
grups de l’oposició. Normalment parlen de nosal-
tres, tot sovint falten a la veritat i moltes vegades 
ens falten al respecte. Malgrat això, com dèiem, no 
entrem en aquest joc estèril. És legítim, segur. És 
més, som els primers en entendre la crítica com 
necessària, sempre que estigui fonamentada. Però 
entenem que la ciutadania es mereix alguna cosa 
millor que l’atac per l’atac, el descrèdit pel descrè-
dit o la falta de respecte per la falta de respecte. 

Tot això ho diem perquè al ple celebrat el passat 
25 d’octubre vam assistir a uns fets que ens van 
causar perplexitat. Un dels dos regidors del grup 
municipal de Gent d’Alella va recriminar de males 
maneres a la portaveu de Convergència i Unió les 
paraules que aquesta els havia dedicat a El Full 

Les properes eleccions són plebiscitàries... i presidenci-
als. Ras i curt: el 25-N se’ns  planteja continuar sent es-
panyols de segona o començar a ser catalans de la Unió 
Europea. És cosa de dos: el “jefe” de la senyora Sánchez-
Camacho i el senyor Navarro (disculpi el lector la falta 
de matisos, però s’entén bé no?), o el President Mas.  
No estem simplificant ni és cap desig: és així. És 
moment de triar camí. Qui encara pretengui sepa-
rar el debat social i econòmic de l’eix nacional és 
que no ha entès gairebé res o vol enganyar-nos. No 
és temps per a equidistàncies ni cosmopolitismes de 
saló. Hem après que el nostre marge per a fer políti-
ca és una fàbrica de frustració perquè no controlem 
ni recursos ni normatives. Que debatre sobre models 
de societat és un exercici estèril quan quasi tot co-
mença i acaba a “Madrid”. Sabem perfectament que 
reformar l’Estat espanyol és, això sí, una quimera. 
Mantenir-nos en l’autonomia és un retrocés en tota re-
gla. Ens empetiteix. Les dades són eloqüents i la crisi 
ens ho ha fet encara més evident: mentre Catalunya 
sigui una província espanyola, a pesar de la riquesa 
que produïm no només no podrem assegurar-nos el 
benestar sinó que anirem enrere. El “nostre” Estat 
ens penalitza pel fet de ser qui som i viure on vivim.  
Per a construir l’Estat català ens cal un lideratge fort 

del mes d’octubre. Amb to amenaçant va espetar-li: 
“L’ha fet vostè sola o li han dictat des de Barcelo-
na?”, ”Li demano que refaci aquest insult cap a la 
nostra gent de forma pública”, “Vostè mateixa! Ho 
veu normal?”. Tot plegat perquè CiU, amb motiu 
de l’abstenció de Gd’A respecte de la moció sobre 
la independència de Catalunya, va escriure “Per la 
seva part, Gent d’Alella es mostrava indiferent pel 
futur de Catalunya”. Res més, cap altra referència.

Gd’A s’estripava les vestidures al ple municipal 
quan ells, en el mateix número d’El Full, tractaven 
l’alcalde d’”amo” del seu “cortijo”, o mal parlaven 
de l’actual regidor d’esports i del seu antecessor 
pel fet que siguin fumadors, entre d’altres perles 
que mereixerien una resposta contundent per falses 
però que per tal de mantenir-nos coherents amb la 
nostra línia d’actuació us les estalviarem.

S’ha de tenir la pell molt fina per reaccionar 
d’aquesta manera davant les paraules de CiU. Però 
s’ha de tenir molta barra per indignar-se d’aquesta 
manera quan ells són els primers en faltar al res-
pecte als altres.

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

i tranquil, capaç de guanyar crèdit internacional. Els 
Fets de Setembre han reforçat l’autoritat democràtica 
del nostre President. Ha estat impecable. Disposem 
ara d’un capital que hem de gestionar sense precipi-
tacions, pas a pas, amb una cal·ligrafia cuidada. Els 
governants espanyols d’un i altre signe (i l’oligarquia 
econòmica a qui tots ells serveixen) tot just han en-
tès que la cosa és seriosa quan s’han trobat amb el 
President Mas al Financial Times. Democràcia i Pre-
sident i un amplíssim consens: aquestes són les claus 
perquè el 25-N Catalunya comenci a fer el gran salt 
cap endavant. Tranquil·lament, sense mirar enrere.
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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 Per fi baixen els impostos a Alella!

PARTIT POPULAR Kosovo vs. Catalunya

En el caso de la independencia de Kosovo, la Asam-
blea General de la ONU le preguntó al Tribunal de 
la Haya específicamente si la declaración unilateral 
de independencia pronunciada por las instituciones 
kosovares se ajustaba al Derecho internacional. El 
Tribunal dictaminó que la independencia era con-
forme al Derecho internacional. ¿Cuáles son las 
razones que condujeron al Tribunal a sostener tal 
opinión? Un contexto histórico muy preciso. Una 
crisis humanitaria de primer nivel, asociada a una 
guerra civil que hizo inevitable la intervención de la 
ONU. Esta fue acordada por Resolución del Conse-
jo de Seguridad que contemplaba el nombramien-
to de una administración internacional interina. 
Ésta, con el respaldo de dicha resolución, aprobó 
un “marco constitucional” para Kosovo. Una y otra 
resoluciones fueron consideradas por el Tribunal 
como normas de Derecho internacional que debían 
servir como únicos parámetros para determinar la 
legalidad de la declaración de independencia.

Es el Derecho internacional, por consiguiente, el 
que no sólo ha protegido a los habitantes de Kosovo 
sino, además, la ha constituido como entidad jurídica 
con sus instituciones de autogobierno. Al hacerlo, la 
nueva legalidad internacional rompió y desplazó la 

legalidad interna de la República de Serbia. La licitud 
de la declaración de independencia de la autoprocla-
mada Asamblea de Kosovo debía determinarse con-
forme a la nueva legalidad. El Tribunal considera que 
no hay ilicitud porque el Consejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas no había establecido nada sobre cuál 
debía ser el estatus final de Kosovo, una vez finaliza-
da la administración internacional interina, ni tam-
poco había incluido prohibición alguna relativa a que 
las instituciones de autogobierno pudiesen declarar 
la independencia. La nueva legalidad, instituida por 
la intervención internacional, había creado un vacío 
que podía ser llenado, como hizo la autoproclamada 
Asamblea: los representantes de los kosovares resol-
vían, mediante la independencia, la cuestión sobre 
el estatus final de Kosovo. El silencio del Derecho in-
ternacional lo llenaron los gritos de los secesionistas.

El requisito imprescindible para que la declaración 
unilateral de independencia pueda prosperar en el De-
recho internacional refulge con claridad: la ruptura del 
orden legal interno, como consecuencia de una inter-
vención internacional para resolver una crisis humani-
taria de primer nivel: una guerra civil. En un contexto 
de la normalidad democrática y constitucional, como 
la vivida en la actualidad en España, no es posible.
 

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

El 2013 pagarem un 20% menys pel gual, un 20% 
menys a l’impost de vehicles i l’IBI baixarà un 2,7%. 
La oposició venia demanant des de feia temps bai-
xar la pressió fiscal, alhora que fèiem propostes per 
incorporar a les Ordenances bonificacions per les fa-
mílies en situacions difícils i mesures de foment de 
la ocupació. En el Ple, l’Alcalde va dir que estudiarà  
donar subvencions: ni és la manera ni es compro-
met a res. El poble de Pineda rebaixarà un 20% l’IBI 
a les famílies amb tots els seus membres a l’atur, 
regulat per les seves ordenances fiscals (OOFF). 

Ha faltat dedicació i esforç introduït novetats 
en clau social i  d’incentius a l’activitat econòmica 
a les OOFF. Per contra, l’error del “Biciparc” da-
vant Can Lleonart (un cost de 20.000€ amb uns 
ingressos de 36,80€ per una ocupació equivalent 
a 1 hora diària en el primer any de funcionament) 
passarà a ser gratuït les primeres 12 hores. Si es 
vol incentivar l’ús dels autobusos públics, no té 
més sentit que sigui gratuït pels que ho acreditin?. 
Qui treballa i pren decisions s’equivoca, abans de 
construir una instal·lació així, seria tant fàcil fer una 
consulta popular prèvia ! 

Tampoc s’han fet els deures respecte als Esco-
lapis, de manera que la sessió ciutadana prevista 

pel 15 de novembre, s’ajorna. Us animo a posar 
les vostres idees de futur a  http://www.facebook.
com/pages/QUÈ-TAGRADARIA-ALS-ESCOLAPIS-
DALELLA o a adreçar-vos a Gent d’Alella. 

Per acabar, animar el jovent a participar del Pla 
Local de Joventut, a la cursa contra la violència 
de gènere el 2 de desembre i a tothom a exercir 
el seu dret a vot el 25N. Molts dels que viuen a 
l’estranger no podran votar perquè Catalunya no té 
llei electoral pròpia i no es pot votar per Internet. I 
els demés només podem cada 4 anys. I d’això son 
responsables totes les forces de l’actual Parlament, 
que tenen una proposta de Llei en un calaix des de 
fa tres anys.

Mercè Marzo, 
portaveu del grup municipal de Gd’A
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Sí al dret a decidir 

manscg@alella.cat

Podriem començar dient que la carta de les Naci-
ons Unides, tant en el seu preàmbul, com en el seu 
article n.1, esmenten clarament l’obligació de res-
pectar el principi d’autodeterminació dels pobles.

Podriem també dir, que el Pacte Internacional 
dels Drets Civils, que va entrar en vigor l’any 1976 
i que Espanya va ratificar el 27 de juliol de l’any 
1977, segons consta en el document de les Naci-
ons Unides, i que en l’article n.1 diu que tots els 
pobles tenen Dret a l’Autodeterminació.

Nosaltres, el PSC d’Alella tenim molt clar que la 
Nació Catalana te tot el Dret a Decidir el seu futur, 
però, creiem també, que té Dret a no ser manipulat 
i a viure aquest procés sense trampes, ni discur-
sos esbiaixats que porten clarament a la pèrdua 
d’esperança i a caure en una profunda frustració 
col·lectiva.

La ciutadania, per tant, mereix polítics amb 
missatges clars i plens de seny i no discursos plens 
d’incertesa que ens porten a una èpica que ni cohe-
siona, ni fa avançar la nostra Nació Catalana, que 
és plural, tant en sentiments com en pensament 
polític.

Amb tot l’exposat, el Psc d’Alella diu: sí al Dret 
a Decidir, i diem també, que la pregunta a fer a la 

consulta ha de ser clara i sense enganys, i això vol 
dir , “SI O NO A LA INDEPENDENCIA”, per tant, no 
hi ha res mes clar, lliure i democràtic....

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

Acords del Ple

Expedient de modificació de crèdit.
El Ple va aprovar una modificació de crèdit per transferèn-
cia per poder atendre despeses per un import de 45.544€ 
per a les quals la consignació en el pressupost ordinari 
actual és insuficient 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i PSC, el vot en 
contra del PP i l’abstenció de CiU i Gd’A. 

Aprovació de les festes locals per a l’any 2013.
El Ple va acordar establir com festes locals d’Alella per a 
l’any 2013 els dies 20 de maig i l’1 d’agost. 
Aprovat amb unanimitat.

Ampliació de l’espai protegit del Parc de la Serralada Li-
toral.
El Ple va aprovar una proposta d’alcaldia favorable a l’am-
pliació de l’Espai d’Interès Natural (EIN) La Conreria – 
Sant Mateu – Céllecs que afecta a la zona gestionada pel 
Consorci del Parc de la Serralada Litoral i que en el cas 
d’Alella suposa ampliar de 229 a 524 el número d’hectà-
rees protegides. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, PSC, CiU i PP i  
el vot en contra de Gd’A. 

Modificació dels Estatuts del Consorci del Promoció Turís-
tica Costa del Maresme.
El Ple va ratificar inicialment l’expedient de modificació 
dels Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme que incorpora la supressió de la Diputació de 
Barcelona com a entitat membre.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, PSC, CiU i PP 
l’abstenció de Gd’A

Modificació de l’acord contra la violència masclista.
El Ple va aprovar modificar un dels acords de la moció 
contra la violència masclista aprovada en la sessió del 26 
de gener, de manera que s’acorda convocar la ciutadania 
a guardar un minut de silenci davant de l’Ajuntament, l’úl-
tim dijous de cada mes a les 19.45h, com a mostra de 
rebuig i condemna pels assassinats de les dones víctimes 
de la violència masclista.
Aprovat per unanimitat

Glòria Mans, 
Portaveu del grup municipal de PSC 
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CALENDARI DEL CONTRIBUENT SETEMBRE-DESEMBRE 2012 
IBI (3a fracció domiciliat)                                               02.11.2012
IBI rústica                                                 05.09.2012 a 05.11.2012
Impost Activitats econòmiques                                                                           05.09.2012 a 05.11.2012
Mercat municipal 4t trimestre                                                                            04.10.2012 a 04.12.2012
Taxa ocupació via pública 4t trimestre                                                                04.10.2012 a 04.12.2012

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 6 a l’11 de novembre 
Del 4 al 9 de desembre: (6 i 8 de desembre, 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 dilluns a divendres de 8.15 a 14.45 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 13.30 h 

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

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
www.alella.cat/turisme
Obert cada dia de 10 a 14.30 h i de 15.30 a 17.30 h 
Dimecres tancat 

POLIESPORTIU MUNICIPAL
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

CONSULTORI LOCAL ALELLA (Ambulatori)
93 555 03 54 (Urgències)
902 11 14 44 (Cita prèvia)

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

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

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
93 790 55 60

Divendres 9 de novembre 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 desembre. La data de recollida del carnet és el 17 
de desembre. Cal apuntar-s’hi prèviament (tel. 93 555 24 12). 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: NOVEMBRE I DESEMBRE

1 de novembre    BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
3 i 4 de novembre    BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
10 i 11 de novembre  GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
17 i 18 de novembre  MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
24 i 25 de novembre  BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

1 i 2 de desembre    GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
6 de desembre    GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
8 i 9 de desembre      MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
15 i 16 de desembre  BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
22 i 23 de desembre  GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
25 de desembre         BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
26 de desembre         GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
29 i 30 de desembre  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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Agenda d’activitats

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

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 d’Alella

21h Can Lleonart*
Cicle de música clàssica. ‘Els Júnior de Músics en Residència’. 
Preu: 4 euros / gratuït per als menors d’edat. Venda d’entrades 
anticipades (www.canlleonart.com).

Divendres 9 de novembre

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 d’Alella

De 10 a 15h Skate Parc*
3a Competició d’Skate d’Alella. Inscripcions de 10 a 11h el mateix dia. 

Dissabte 10 de novembre

9.30h Oficina de Turisme
Sortida naturalista (Alella, Vallromanes, Santa Maria de Martorelles) 
Informació i inscripcions: Oficina de turisme d’Alella (93 555 46 50) 
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral 

Diumenge 11 de novembre

20h Can Lleonart*
Tertúlia. ‘La ruta musical de Johann Sebastian Bach’. A càrrec de 
Joan Vives, músic, divulgador musical i locutor-redactor de Catalu-
nya Música (wwwcanlleonart.com).

Dilluns 12 de novembre

17h Llar d’infants municipal Els Pinyons*
Xerrada. ‘Mira com ho faig! La importància de l’autoestima en els 
infants’. Adreçada a pares i mares amb fills de 0 a 12 anys. Places 
limitades. Inscripcions fins al 14 de novembre.
Amb el suport de la Diputació de Barcelona

19h Can Lleonart*
Xerrada. ‘El rol dels pares en la prevenció de drogues en els adoles-
cents’. Adreçada a pares i mares amb fills de més d’11 anys. 
Amb el suport de la Diputació de Barcelona

Dijous 15 de novembre

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
L’hora del conte. ‘Històries de nassos’. A càrrec de Núria Urioz.

Dimarts 20 de novembre

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Espectacle per a adults. L’entrada, interpretat per Jordina Biosca.

Dijous 22 de novembre

21h Can Lleonart*
Cicle de música clàssica. ‘Aires de París’. Concert de piano amb 
Laia Masramon. Preu: 4 euros / gratuït per als menors d’edat. Venda 
d’entrades anticipades (www.canlleonart.com).

Divendres 23 de novembre

21h Església de Sant Feliu
Concert de gospel a càrrec de Sedeta Gospel Singer.
Organitza: Esquima

Dissabte 24 de novembre

8h Plaça d’Antoni Pujadas 
Sortida. Travessa Palamós-Calella de Palafrugell. Preu: 22 euros 
(transport). Cal inscriure-s’hi amb antelació. (www.canlleonart.com)

Dimecres 28 de novembre

De 18 a 20h Punt d’Informació Juvenil Àgora*
Xerrada. ‘Experiències professionals a l’estranger: pràctiques i 
feines de curta durada’. Adreçada a joves a partir de 18 anys. 
Gratuït. Places limitades. Cal inscripció prèvia a pij@alella.cat.

20h Can Manyé*
Tertúlia. ‘Com mirem una obra d’art?’ A càrrec d’Anna Roca-Sastre, 
pintora i llicenciada en Belles Arts.

Dijous 29 de novembre

20h Plaça d’Antoni Pujadas
Sortida al teatre Borràs. Toc-toc. Preu sòcia 23 euros / No sòcia 30 
euros.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

19.30h Can Manyé*
Inauguració exposició de les Jornades de Cooperació Internacional.

21h Can Lleonart*
Cicle de música clàssica. ‘Obres de joventut’. Amb l’Orquestra de 
Cambra Terrassa 48. Preu: 4 euros / gratuït per als menors d’edat. 
Venda d’entrades anticipades (www.canlleonart.com).

Divendres 30 de novembre

De 18 a 20 Can Lleonart*
Taller. Cuina de Festa amb el restaurant 1789. Preu: 19 euros  
(www.canlleonart.com).

Dilluns 26 de novembre

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Presentació del llibre de contes Michael Jackson, magia y amor, 
de Rosa Illa. Presentació a càrrec de Lydia Giménez Llort, doctora i 
professora en psiquiatria de la UAB, i del poeta Eduard Miró.

Dimecres 7 de novembre

20h Can Lleonart*
Tertúlia. ‘La novel·la negra després del CSI’. A càrrec de Cristina 
Fallaràs, periodista i escriptora (wwwcanlleonart.com).

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura Allò que vaig estimar, de Siri Hustvedt.

Dijous 8 de novembre

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia* 
Xerrada. ‘Aliments medicinals a la tardor i la fibromialgia’. A càrrec 
de Mª Pilar Ibern “Gavina”.

Dimarts 6 de novembre

19h Plaça d’Antoni Pujadas
Sortida al TNC. La Bête, de David Hirson. Director: Sergi Belbel. 
Preu: 36 euros (28 euros entrada + 8 autocar). Places limitades.

Dimecres 21 de novembre

17h Parc Arqueològic Cella Vinaria- CAT
Un tomb per la Catalunya dolça. Maridatge de vins i postres de 
Catalunya. Inscripcions a info@cella-vinaria.cat / 935 559 977 
Organitza: Ajuntaments d’Alella, Teià i el Masnou.

Dissabte 17 de novembre Del 30 de novembre al 16 de desembre. 
XIV Premio Internacional Luis Valtueña de Fotografía Humanitaria, 
de Metges del món.

Divendres 30 a les 19.30 h, Inauguració i actuació musical

Dimecres, dijous i divendres de 17.30h a 20.30h i dissabtes i diumenges d’11 a 14h

Exposició a Can Manyé*




