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Brindis per ‘La Marató’
La Fira de Nadal torna a Alella el 15 i 16 de desembre
carregada d’activitats festives i solidàries.
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d’aquestes eleccions. Les conclusions a Alella, com a Catalunya, són clares:
El 77,88% dels votants d’Alella va donar suport a les formacions polítiques que estan a favor de la possibilitat que la
ciutadania de Catalunya sigui consultada sobre si hem d’esdevenir un nou Estat. El 71,28% dels alellencs i alellenques
van votar les formacions CiU, ERC-Cat Sí, ICV-EUiA, CUP i
SI, que donen obertament suport al dret a decidir, als quals
cal afegir el 6,20% de vots al PSC que també recolza la consulta amb condicions. Per contra, el 18,87% de la ciutadania
d’Alella va votar les formacions PP i C’s, que s’han manifestat
clarament en contra d’aquesta possibilitat.
El 64,79% de la ciutadania d’Alella va recolzar els partits
que advoquen per tal que Catalunya assoleixi la independència i es constitueixi en Estat. Aquest és el suport que van
rebre CiU, ERC-Cat Sí, CUP i SI. El 12,69% dels veïns i veïnes del nostre poble van votar per les formacions, ICV-EUiA i
PSC, que proposen una relació federal amb l’Estat Espanyol,
i un 18,87% pels partits que defensen el model actual, PP
i C’s.
El poble d’Alella, com també la ciutadania de Catalunya,
s’han manifestat obertament per l’exercici del dret a decidir.
Negar-ne la possibilitat és qüestionar els principis de la democràcia en si mateixa. Alhora, s’ha pronunciat de manera
clara donant suport als partits que volen que Catalunya esdevingui un nou Estat a Europa. Que ningú ens abarateixi els
somnis.
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Exemplars i distribució gratuïts a tota la població.
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Un any més fem ‘La Marató’
·······················································································································································
L’Ajuntament i les entitats s’impliquen, un cop més, en la recaptació de fons per a La Marató de TV3 que
enguany es destinen a la lluita contra el càncer.
·······················································································································································
Alella mostrarà la seva cara més solidària els dies 15 i 16 de desembre durant la celebració de la Fira de Nadal.
A més de fer les compres nadalenques
a les parades d’artesans de la Fira, els
alellencs i les alellenques podran participar en un ampli ventall d’activitats
organitzades per recaptar fons per a La
Marató de TV3, que enguany es destinen a la lluita contra el càncer.

Brindis per ‘La Marató’
L’Ajuntament i les entitats del poble es
tornen a implicar enguany de ple amb
La Marató. S’han programat més d’una
dotzena d’activitats (vegeu l’agenda
d’El Full) que arrenquen el 10 de desembre amb diferents esdeveniments
esportius que es faran a l’Institut Alella.
El divendres 14 de desembre, a les
21h, CEP’S ens proposa donar la nota
per La Marató amb una botifarrada
amb karaoke al Casal d’Alella. Dissabte, 15 de desembre, a partir de les 11h
al pati de Can Lleonart hi haurà xocolatada popular, taller de pessebres i
una parada de manualitats infantils de
l’Esplai Guaita’l. Mentre, al Poliesportiu els alumnes de l’Escola d’Iniciació
Esportiva faran una exhibició de fitkit,
patinatge i gimnàstica rítmica. A la nit,
trobada de corals a l’església d’Alella,

amb la Polifònica Joia, la coral el Remei i el grup vocal de l’escola Ressò.
Diumenge, 16 de desembre, els
Trabucaires del Vi d’Alella donaran
el tret de sortida al 5è Cros d’Alella i
faran una galejada fins a la Plaça de
l’Ajuntament, on continuaran les activitats amb el taller de dibuix i un ‘pistó’ per a La Marató, la plantada de la
Colla de Gegants, Capgrossos, Grallers
i Timbalers d’Alella i la venda de brou,
croquetes i “pinxos” de l’Associació de
Dones Montserrat Roig.
El programa presenta novetats destacades: el ‘Brindis per La Marató’ del
16 de desembre a les 13 a la Plaça de
l’Ajuntament, un tast de vins a l’Espai
Divi i una conferència sobre el vi i les
propietats protectores del càncer.

Panera i panereta cultural a la Biblioteca
La Biblioteca torna a sortejar aquest
Nadal una panera cultural i una panereta per als infants. Per participar en
aquests sortejos cal demanar un mínim de quatre documents, en qualsevol suport fins al 13 de desembre. El
sorteig de les dues paneres es farà el
divendres 14 de desembre a les 18.30
i a les 19h, respectivament. Els premis
consten de lots de llibres, audiovisuals
i entrades per a diferents esdeveniments festius i culturals del municipi.

La Fira de Nadal
Una quarantena d’artesans oferiran els
seus productes a les parades instal·
lades el 15 i 16 de desembre a la
rambla d’Àngel Guimerà i la plaça dels
Germans Lleonart. També hi haurà inflables per a la mainada al pati de Can
Lleonart i a la Plaça de l’Ajuntament
i es farà un taller familiar de creació
d’estels de Nadal amb material reciclable el diumenge, 16 de desembre, de
12 a 14h al pati de Can Lleonart.

Teatre al Casal d’Alella
Enguany, el grup de teatre Pàmpol no
farà Els Pastorets, a canvi, ens proposen dues representacions d’El sopar
dels idiotes el 22 de desembre a les
22h i el 23 de desembre a les 18h.

Concurs de pessebres
Els afeccionats al pessebrisme tenen de nou una
cita per posar a prova la seva capacitat creativa amb el concurs de pessebres que convoca
cada any l’Ajuntament. El concurs es divideix en
quatre categories: infantil, fins a 16 anys (A);
familiar (B); escoles (C) i entitats i comerços (D).
Les inscripcions es poden presentar fins al 10
de desembre a Can Lleonart. El jurat visitarà els
pessebres inscrits els dies 12 i 13 de desembre. Els premis es lliuraran el 15 de desembre
a les 12h. Més informació i inscripcions a Can
Lleonart ( 93 540 40 24 i nadeurl@alella.cat).
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L’Institut Alella millora la seva biblioteca
···································································································
S’ha invertit 16.000€ en la renovació del mobiliari amb l’objectiu de dinamitzar
l’espai i incrementar l’ús de les instal·lacions per part de l’alumnat.

···································································································
L’Institut Alella ha renovat la seva biblioteca de dalt a baix. L’aula és la mateixa que hi havia fins ara, però el canvi
ha estat substancial: s’ha instal·lat nou
mobiliari i s’ha reorganitzat l’espai per
fer-lo més funcional. Els mobles reciclats que hi havia des de l’obertura de
l’Institut, i que es van aprofitar del tancament d’una empresa, s’han substituït
per altres de nous. Són sis taules, amb
sis cadires cadascuna, prestatgeries i
cortines noves. A més, s’ha habilitat un
espai amb ordinadors com a complement de la zona d’estudi i lectura.
Amb aquesta millora, l’Institut pretén dinamitzar l’espai i potenciar l’ús
de l’equipament com a sala d’estudi.
En el condicionament de la biblioteca
s’han invertit 16.000€, dels quals
10.000€ han estat aportats per l’Ajuntament a partir del conveni anual de
col·laboració signat amb el centre.
Des de l’any 2009 es va establir un
nou marc de col·laboració entre l’Ajuntament i els centres educatius públics i
les seves respectives AMPA (Institut
Alella, Escola Fabra i Escola la Serre-

L’Institut Alella, l’Escola la Serreta ,
l’Escola Fabra i la Llar d’Infants Municipal Els Pinyons, renoven enguany la meitat dels membres del
Consell Escolar de Centre. S’hauran
d’escollir-ne representants dels pares i mares, del professorat i un del
PAS. El termini per presentar les
candidatures és del 3 al 17 de desembre i les votacions es faran entre
el 14 i 18 de gener, en el dia escollit
per cada centre. El Consell Escolar
de Centre és un òrgan de decisió i
participació en el qual està representat tota la comunitat educativa.
Animem els estaments a participar
activament d’aquest procés d’elecció, que també implicarà canvis en
la composició de membres del Consell Escolar Municipal d’Alella.

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

Eleccions als Consells Escolars

La biblioteca estrena nou mobiliari i s’ha reorganitzar l’espai amb l’objectiu de dinamitzar-lo.

ta), per tal de concretar i enfortir la relació entre la comunitat educativa i el
municipi i afavorir la implicació dels
centres en la vida cultural del poble.
Aquests convenis, que tenen caràcter anual, concreten un seguit de compromisos per part dels centres i les
AMPA adreçats a millorar la qualitat

educativa, i estableixen la seva participació en les activitats que es desenvolupen al poble que es considerin d’interès per a l’alumnat. L’Ajuntament ha
destinat enguany més de 45.000€ al
conjunt d’aquests convenis, dels quals
30.000 han estat per als centres i
15.000€ per a les AMPA.

Segona promoció de graduats
El 29 de novembre es va celebrar a
l’Institut Alella l’acte de graduació de la
segona promoció d’estudiants del Grau
superior de gestió comercial i màrqueting enològic. Són vuit nous graduats

d’aquest cicle formatiu, pioner a Catalunya, que s’ha anat consolidant en els
seus quatre cursos de funcionament:
enguany ja són més d’una vintena els
alumnes matriculats a primer.
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Més dotació per al SAD i per a la teleassistència
···································································································
L’Estat deixa de finançar els serveis de teleassistència i l’Ajuntament assumirà
tot el cost de les noves altes i pagarà més pels aparells que ja funcionen.

···································································································
L’Ajuntament incrementarà el proper
any els recursos que destina al servei
de teleassistència, que consisteix en un
terminal connectat a una central d’alarmes que permet fer un control i vigilància de la gent gran que viu a casa seva.
Fins ara aquest servei es finançava a
parts iguals per l’Estat - a través de
l’IMSERSO-, la Diputació de Barcelona
i l’Ajuntament, de manera que els usuaris no havien de pagar res. A partir de
l’any que ve l’Estat suspèn la seva
aportació i el servei s’haurà de finançar
exclusivament amb recursos locals.
A diferència del que passarà a altres municipis, a Alella el servei seguirà
sent gratuït per als usuaris, ja que el
cost serà assumit per la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament. Això pel que
fa als 165 serveis de teleassistència

Projecte ‘Voluntariat’
L’Ajuntament treballa en l’elaboració d’un
projecte de voluntariat social. Les persones
interessades a oferir unes hores de dedicació
a la població s’han de posar en contacte amb
l’Oficina de Serveis Socials (93 540 63 07).

Una treballadora familiar a casa de dos dels usuaris del SAD

que hi ha actualment en funcionament.
El cost total de les noves altes que es
produeixin serà assumit íntegrament
per l’Ajuntament, ja que la Diputació
ha posat un límit de participació a cada
municipi que, en el cas d’Alella, ja s’ha
superat. El cost mensual de cada servei de teleassistència serà 19,31€.

Més diners per al SAD
L’Ajuntament ha incrementat enguany
els diners destinats al Servei d’Atenció
Domiciliària (SAD) i es preveu tancar
l’exercici amb una aportació total de
194.000€, 20.000€ més que a l’exercici anterior. Alella és un dels munici-

pis de l’entorn que més recursos dedica a aquest servei. Enguany s’oferiran
més hores d’atenció a les persones
(amb un increment de 7.079 a 7.670),
més hores de neteja (de 855 a 874) i
més àpats (de 2.732 a 3.450 menjars) amb els quals s’atenen una setantena de persones, la major part més
gran de 75 anys.
L’Ajuntament va aconseguir resoldre els problemes detectats al servei de
àpats durant les primeres setmanes de
gestió de la nova concessionària.
Aquests desajustos es van poder solucionar encarregant els àpats a una empresa de menjar cuinat d’Alella.

Nou servei d’intermediació hipotecària
El Consell Comarcal del Maresme i el
Col·legi d'Advocats de Mataró va posar
en marxa el passat mes de novembre
l'Oficina d'Intermediació Hipotecària
amb l’objectiu d’ajudar les famílies que
no poden fer front als pagaments de la
hipoteca a negociar amb les entitats
bancàries mesures alternatives que
evitin la pèrdua de l'habitatge.
Aquest nou servei té una funció principalment preventiva i és gratuït per als
ciutadans d’Alella i d’altres municipis del
Maresme. L'objectiu és reduir el nombre
de desnonaments que es produeixen en

el territori. Per accedir-hi, cal demanar
hora a l'Oficina d'Habitatge del Consell
Comarcal (93 741 16 16) des d'on es

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

L’Ajuntament estudia la possibilitat
d’obrir un servei d’aquestes
característiques d’àmbit local per donar
suport a les famílies d’Alella.
···················································
tramitarà la visita amb els advocats que
estudiaran cada cas. Els requisits que
s'han de complir són els següents: estar

empadronat en qualsevol dels municipis; ser propietari de l’habitatge hipotecat que també ha de ser la residència
habitual i cal estar-hi empadronat; acreditar que la renda de la unitat familiar no
supera els 1.065,02€ bruts mensuals,
ni els 14.910,24€ bruts anuals.
L’Ajuntament s’està plantejant la
possibilitat de complementar aquest
servei amb un altre d’àmbit local, ampliant el col·lectiu de persones beneficiàries, per donar suport a les famílies
del municipi que tinguin dificultats per
poder pagar les hipoteques.
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L’IBI es podrà pagar en quatre terminis
La Junta de Govern va provar el 8 de
novembre el calendari fiscal de l’any
2013, que té com a principal novetat
l’increment de la fragmentació del rebut de l’impost de béns immobles (IBI)
domiciliat, amb l’objectiu de facilitar a
les famílies el seu pagament. Així l’IBI
es pagarà en quatre terminis i no tres
com fins ara: l’1 de març, el 2 de maig,
el 2 de setembre i el 4 de novembre.
El pagament en quatre terminis només
s’aplica als béns immobles de naturalesa urbana, sempre que es pagui a
través del banc.
El Ple de l’Ajuntament del 25 d’octubre va aprovar un rebaixa del dos
punts del coeficient municipal de l’IBI
urbà, que passa del 0,74 al 0,72, al
qual caldrà afegir l’increment estatal
del 0,074, de manera que el gravamen que s’aplicarà als béns urbans
serà del 0,794, un 2,46% menys que
l’any 2011. Les ordenances fiscals,
que es van aprovar provisionalment i
estan pendents d’aprovació definitiva,
també preveuen una rebaixa del 20% a
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i a la taxa de guals.

Calendari del contribuent 2013
Taxa de residus urbans
Taxa de residus comercials
Impost vehicles tracció mecànica
Ibi urbana (no domiciliat)
Ibi (1ª fracció domiciliat )
Ibi (2ª fracció domiciliat )
Ibi (3ª fracció domiciliat )
Ibi (4ª fracció domiciliat )
Ibi Rústica
Impost Béns característiques especials
Impost Activitats Econòmiques
Taxa cementiri municipal
Taxa per entrada vehicles - guals
Mercat municipal (1r trimestre)
Mercat municipal (2r trimestre)
Mercat municipal (3r trimestre)
Mercat municipal (4t trimestre)
Taxa ocupació via pública (1r trimestre)
Taxa ocupació via pública (2n trimestre)
Taxa ocupació via pública (3r trimestre)
Taxa ocupació via pública (4t trimestre)

03.05.2013
03.05.2013
03.05.2013
05.03.2013
01.03.2013
02.05.2013
02.09.2013
04.11.2013
05.09.2013
05.04.2013
05.09.2013
04.02.2013
03.05.2013
04.01.2013
05.04.2013
18.07.2013
04.10.2013
04.01.2013
05.04.2013
18.07.2013
04.10.2013

		

a
a
a
a

03.07.2013
03.07.2013
03.07.2013
05.05.2013

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

05.11.2013
05.06.2013
05.11.2013
04.04.2013
03.07.2013
05.03.2013
05.06.2013
18.09.2013
04.12.2013
05.03.2013
05.06.2013
18.09.2013
04.12.2013

Alta participació a les eleccions del 25N
La participació a les Eleccions al Parlament del 25 de novembre va ser del
75,62% a Alella, set punts més que el
2010 i sis punts per sobre de la mitjana de Catalunya. Dels 7.010 electors
censats, van anar a les urnes 5.301
persones. CiU, amb 2.384 vots, va ser
la llista més votada, amb el 45,27%
dels vots. ERC va duplicar el número de vots de les passades eleccions
autonòmiques, passant de la quarta a la segona posició amb 795 vots
(15,09%). El PP va aconseguir 652
vots (12,38%); C’s i ICV-EUiA van empatar amb 342 (6,49%) paperetes cadascuna, mentre que el PSC va baixar
fins a la sisena posició amb 327 vots
(6,28%). La CUP-Alternativa d’Esquerres va assolir el 3,28% dels vots, amb
173 paperetes.

CiU

ERC

Eleccions 2012

Eleccions 2010

Participació: 75,62%

Participació: 68,82%

PPC

ICV-EUiA

C’s PSC

795
15,09%

2.384
45,27%

CUP

CiU

PPC

PSC

ERC

ICV-EUiA

592
12,42%

2.416
50,70%
652
12,38%

472
9,91%

342
6,49%
342
6,49%
173
3,28%

327
6,2%

SI

245
5,14%
138
2,90%

173
3,63%

372
7,81%

C’s
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L’Ajuntament presenta al·legacions per completar
l’ampliació del Parc de la Serralada Litoral
L’Ajuntament ha presentat al·legacions
al projecte de Decret de la Generalitat
pel qual s’aprova la modificació del Pla
d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de
l’espai de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs, en el qual s’inclou el Parc de la
Serralada Litoral. Concretament, les al·
legacions presentades pretenen incloure la protecció a cinc àmbits ( amb una
superfície total de 5,84 hectàrees) que
han quedat fora del projecte d’ampliació — segons el qual es passa de 229
a 524 hectàrees de superfície protegida— per tal de donar-li més coherència territorial, geogràfica, natural i paisatgística.
El primer d’ells és el del Sot del
Marquès, entre el torrent del mateix
nom i el Bosquet. Aquest espai conté
una elevada biodiversitat pel contacte
entre ambients (ribera, forestal, agrícola i herbassar), presència d’espècies
vegetals catalogades (un lledoner i diversos alocs al torrent), i un important
valor paisatgístic.

El segon àmbit és el de la zona agrícola del torrent de Sistres, entre el
Camí del Mig i Tiana. L’al·legació respon a aspectes geogràfics: el límit sud
d’ampliació es fixaria, tant en aquest
sector com en el de Rials, al Camí del
Mig. El límit oest el constituiria la carena, que coincideix amb el límit de terme amb Tiana. Cal dir que els terrenys
adjacents dins de Tiana estan protegits
pel Pla Especial de Protecció i Millora
del sector Sud de la Serralada de Marina, per la qual cosa, tindria sentit la
continuïtat de la protecció entre els dos
municipis.
Les al·legacions també incorporen
dues zones verdes: la d’Alella Parc al
sector del carrer Pau Piferrer-Riera
Alta, i la de Font de Cera, amb la finalitat de protegir-ne els atributs naturals
i definir clarament els límits geogràfics
de protecció.
La cinquena al·legació és una esmena al límit de protecció proposat,
que no coincideix amb la trama urbana

La foto guanyadora ‘Brot de llum’, de Griselda Roca Prats.

El passat divendres, 26 d’octubre, es
va donar a conèixer el veredicte del I
Ral·li Fotogràfic organitzat pel Consorci
del Parc de la Serralada Litoral. L’acte
va tenir lloc a l’edifici de la casa municipal de cultura de La Unió, a Teià i va
estar presidit per Rafael Ros, president

del Consorci i alcalde de La Roca del
Vallès, acompanyat de Joan Castán,
alcalde de Teià.
El jurat, integrat per Xevi Vilaregut,
fotògraf, Roser Loire, biòloga del Parc, i
Jordi Hernàndez, tècnic de la Unitat de
Programació Pedagògica de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat de la Diputació
de Barcelona, va premiar quatre fotografies de les 54 imatges presentades
a concurs.
La foto guanyadora va ser ‘Brot de
llum, de Griselda Roca Prats (Vilassar
de Dalt). També es van concedir tres
segons premis que van recaure en les
imatges ‘Descans’, de Florència Saló
(Cassà de la Selva), ‘Verd i roig’, de
Bernat Cedó (Taradell) i ‘Bolets com a
muntanyes’ d’Albert Cinos (Barcelona).
Les fotos formaran part del calendari
del Parc per a l’any 2013.

que contempla el planejament urbanístic municipal al nucli de Mas Coll.

Finalitzat el termini d’exposició pública
El període d’audiència als ens locals ha
coincidit amb el període d’exposició
pública del projecte de Decret de modificació de l’EIN, que finalitzava el dia
29 de novembre. Per tal de donar més
informació i resoldre els dubtes que
aquest procés d’ampliació pot generar,
el dia 15 de novembre un tècnic de la
Generalitat va atendre a Can Lleonart
aquells veïns i veïnes que van interessar-se per aquesta qüestió.

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

Les millors fotos del Parc

El sot del Marquès, un dels àmbits de les al·legacions.

Nova reunió de l’òrgan de
participació de Medi Ambient
L’Ajuntament convoca la ciutadania
a una segona trobada informativa
per definir l’estructura i el funcionament del futur Consell Municipal de
Medi Ambient, que tindrà lloc l’11
de desembre a les 20h a la Sala de
Plens de l’Ajuntament. La reunió és
oberta tant a entitats com a particulars que tinguin interès pel medi
ambient i vulguin participar-hi. A la
trobada es continuarà avançant en
el reglament que presentarà l’Ajuntament i en l’establiment d’un calendari de reunions, amb l’objectiu
que la proposta sigui aprovada pel
Ple municipal a inicis de l’any vinent. El Consell Municipal de Medi
Ambient serà un òrgan estable de
participació, consulta, coordinació i
assessorament en matèria ambiental. La primera reunió informativa
es va fer el 16 d’octubre i va aplegar
més d’una quinzena de persones.
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En marxa la ruta ‘Alella, 1.000 anys d’història’
···································································································
L’itinerari és un recorregut pel centre urbà amb una quinzena de punts
d’interès patrimonial senyalitzats per descobrir el llegat del poble.

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

Els punts d’interès
1. Can Lleonart
2. Francesc Rius
3. L’Ajuntament
4. Lluís Desplà
5. L’església de Sant Feliu

Jordi Rubio
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L’Oficina de Turisme canvia d’horari
el proper any per adaptar-lo a la
normativa d’aquest tipus de serveis. Així, a partir del gener obrirà
de dimecres a dissabte de 10 a
14.30h i de 15.30 a 17.30h, i diumenge de 10 a 14.30h. Dilluns i
dimarts romandrà tancat al públic.
Durant la Festa de la Verema es
farà un horari especial.

El Parc de la Serralada Litoral, a
les rutes ‘Sabors dels parcs’
El Parc de la Serralada Litoral és un
dels quatre parcs naturals que participa a les rutes enogastronòmiques Sabors dels parcs promogudes per la Diputació amb l’objectiu
de donar a conèixer el paisatge i els
productes d’aquests territoris. Al
Parc de la Serralada Litoral s’han
programat dues rutes: ‘Els entorns
de can Sala’ (Montornès del Vallès)
i ‘Submergeix-te a la natura prop
del mar’ (Vilassar de Dalt).

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

Nou horari de l’Oficina de Turisme

6. Can Manyé
7. Parc d’Antoni Gaudí
8. L’escorxador
9. La fàbrica de pintures
10. Can Gaza

L’Ajuntament posa en marxa aquest
mes de desembre un nou itinerari cultural senyalitzat per descobrir alguns
dels elements patrimonials més importants del nostre municipi. La ruta Alella, 1.000 anys d’història proposa una
passejada d’unes dues hores de durada
pel nucli urbà amb parada en una quinzena de punts d’interès senyalitzats.
El recorregut arrenca a la masia de
Can Lleonart i s’atura en diferents edificis emblemàtics a través dels quals es

11. Francesc Ferrer i Guàrdia
12. Alella Vinícola
13. El barri del Rost
14. Escoles Fabra
15. La Creu de Terme

pot arribar a entendre l’evolució històrica del municipi com són l’Ajuntament,
l’església de Sant Feliu, Can Manyé,
l’escorxador, la fàbrica de pintures,
Can Gaza, Alella Vinícola i les Escoles
Fabra. La passejada inclou altres elements d’interès com el barri del Rost o
la Creu de Pedra, i es completa amb
espais que recorden persones que han
deixat la seva petjada a Alella, com
Francesc Rius, Lluís Desplà, Antoni
Gaudí i Francesc Ferrer i Guàrdia.

El vins de Nadal a l’Enoteca
···································································································
Les fitxes de tast s’acompanyen d’harmonies i propostes de restaurants locals.

···································································································
L’Enoteca de l’Oficina de Turisme ens
anima a deixar-nos seduir per les bombolles i a descobrir noves aromes dels
vins blancs i els vins negres amb la
proposta ‘Vins de Nadal’, l’eix central
de la campanya promocional que es

El Club dels Vins
L’Ajuntament posa en marxa aquest mes el Club
dels Vins, una iniciativa impulsada des de l’Enoteca de l’Oficina de Turisme amb la col·laboració
de la sommelier alellenca Rosa Vila, que neix
amb la voluntat de convertir-se en un espai de
trobada, on els entusiastes i curiosos del món del
vi podran compartir experiències i coneixements
mentre fan un tast de vins DO Alella. La primera
trobada serà el 15 de desembre a les 13.30h.

perllongarà fins al 6 de gener. Els vins i
caves escollits per a l’ocasió pels set
cellers que hi participen, són: el Cava
Marfil Brut Nature, d’Alella Vinícola; el
Privat Laietà, d’Alta Alella; el Bouquet
d’A Blanc+2011, de Bouquet d’Alella;
el Blanc Jove Pansa Blanca Muscat
2011 i Sauló Blanc Criança Pansa
Blanca 2010, de Can Roda; el Foranell
Pansa Blanca, de Joaquim Batlle; el
Roura Negre “Tres Ceps” Criança i el
Cava Brut Nature, de Roura i el Pansa
Blanca, de Serralada de Marina.
Com a novetat, les fitxes amb les
característiques dels vins estan acompanyades de propostes d’harmonies de
restaurants locals i informació sobre
els punts de venda. Properament s’editarà el programa anual amb les campanyes promocionals de l’Enoteca.
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Campanya de seguretat als comerços locals
·······················································································································································
La Policia Local fa una campanya informativa per prevenir robatoris als comerços del 30 novembre al 5 de gener.

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

Què cal fer?

La campanya es farà del 3 de desembre al 5 de gener.

Amb l’increment de l’activitat comercial i l’afluència de gent al carrer amb
motiu de la celebració de les festes nadalenques, augmenta també el risc que
es produeixin situacions delictives com
ara furts, estafes o robatoris que poden

Observar els moviments estranys o comportaments sospitosos de les persones que accedeixen a l’establiment.
No acumular ingressos a les caixes enregistradores i prendre mesures de seguretat quan
es faci el tancament de la caixa, com ara tancar bé l’establiment i baixar les persianes.
Comprovar l’autenticitat de les targetes de
crèdit i dels bitllets abans de realitzar un
cobrament.
No deixar gènere de valor a l’abast de les persones que accedeixen a les botigues.
Avisar la policia (trucant al 112/092 o bé al
93 555 24 12) si teniu coneixement d’un fet
delictiu o en sou testimoni i esperar l’arribada
de la patrulla sense tocar res.
afectar tant als comerciants com als
clients. Per intentar minimitzar aquest
risc, la Policia Local d’Alella ha posat
en marxa, un any més, una campanya preventiva i informativa adreçada
a tots els comerços de la localitat que

es du a terme del 30 de novembre al
5 de gener.
Els agents visiten els comerços locals per informar els botiguers que han
d’estar alerta i facilitar-los un fullet
informatiu, editat per la Policia Local,
amb consells de seguretat per als comerciants i els treballadors i treballadores de les botigues, que té com a
finalitat informar de les mesures que
s’han de tenir en compte per prevenir
i reduir el risc de patir actes delictius,
com furts o estafes.
El fullet es repartirà aquest mes de
desembre entre tots els comerços del
municipi i a la Fira de Nadal.

Reforç de la presència policial
La tasca informativa als comerços es
complementa també amb un increment de la presència policial en totes
les zones de la població on s’ubiquen
comerços, ja sigui amb agents destinats a aquesta tasca, o amb un increment de pas de les dotacions policials
que habitualment patrullen pels carrers
del municipi.

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

Campanya de prospecció a
empreses i comerços
L’Ajuntament ha iniciat una campanya de recollida de dades dels comerços i empreses d’Alella amb la
finalitat d’actualitzar la informació
facilitada pel teixit comercial i empresarial. També es vol aprofitar
aquesta campanya per detectar les
necessitats i problemàtiques que
tenen, amb la intenció de conèixer
la seva realitat, estudiar les seves
demandes i definir mesures o accions de futur. La prospecció també
servirà per actualitzar les dades de
contacte dels comerços i empreses
per a la 3a edició de L’Actiu. Guia
de l’activitat econòmica i comercial
d’Alella, El Masnou i Teià 20132014. Més informació a la Regidoria d’Emprenedoria i Ocupació (93
555 23 39 ext.152 o emprenedoria@alella.cat).

EL FULL

La 3a Competició d’Skate d’Alella va
reunir el 10 de novembre alguns
dels millors skaters de Catalunya
que van demostrar el domini del cos
i les seves habilitats sobre la taula i
les quatre rodes. Els premis van ser

per a Raul Álvarez, Víctor Jawneh i
Jordan Zapa, en la categoria de menors de 16 anys, i per a Cristian Delgado, Pol Catena i Richi Larios, en la
categoria superior.

Alella celebra el seu 1r Biketrial
La riera d’Alella es va convertir el
18 de novembre en un circuit de
biketrial amb la celebració d’una
prova puntuable per al Campionat
dels Països Catalans i els Jocs Escolars d’Hivern. Al 1r Biketrial
d’Alella es van inscriure un total de
67 esportistes federats, tot i que fi-

nalment, i degut a les condicions
meteorològiques, hi van participar
47. Els guanyadors van ser Armand
Mollà (categoria Elite), Carlos
López (Sènior), Marc Viñas (Júnior), Sergi Segú (Minime), Uriel Gil
(Benjamí), Gaudi Vall (Poussin),
Elsa Vila (Fémina). L’únic participant d’Alella va ser Max Serra, que
és el 3r classificat del Campionat
d’Europa en la categoria Poussin.

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

Alt nivell a la 3a competició
d’Skate d’Alella

Priscila Dergarabedian
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El 16 de desembre, el Cros d’Alella
···································································································
Es duran a terme curses adaptades a les diferents categories dels participants.

···································································································
La zona del Bosquet es tornarà a convertir el diumenge 16 de desembre en
un circuit d’atletisme on posaran a prova la seva velocitat i resistència esportistes de diferents edats i categories, en
el 5è Cros d’Alella. Els Trabucaires del
Vi d’Alella seran els encarregats de donar el tret de sortida a la primera cursa
de la prova a les 10h.
La prova alellenca és puntuable per
al Cros Maresmenc 2012-13 i consta
de recorreguts de diferents dificultats i
distàncies adaptats a les diverses categories dels atletes que hi participen:
pre-benjamí, benjamí, aleví, infantil i
cadet, totes elles en les modalitats fe-

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

Les inscripcions es poden fer
fins a l’11 de desembre
al Poliesportiu Municipal.
···················································
menina i masculina. La competició
també inclou una cursa Open —que
agrupa les categories juvenil, open i ve-

El Cros d’Alella va estrenar l’any passat nou circuit.

terans— oberta a persones nascudes
abans de l’any 1996 que tingui ganes
de córrer una estona. Les inscripcions
es poden fer fins a l’11 de desembre al
Poliesportiu. Més informació a www.
alella.cat/crosalella.
L’esdeveniment esportiu es va traslladar l’any passat de la Riera Principal
al Bosquet. El nou circuit va passar
amb èxit la prova de foc: tant els esportistes com les entitats participants van
valorar positivament el nou emplaçament. Durant la prova es recolliran donatius per a La Marató de TV3.

No a la violència contra les dones

Amb l’encesa d’espelmes a la Plaça de
l’Ajuntament, fent el símbol de la dona,
Alella va tornar a recordar el 26 de novembre totes les víctimes de la violència masclista. És una de les activitats

incloses als actes de commemoració
del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones que organitza
cada any l’Ajuntament per dir no a
aquesta xacra social.
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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

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

La cooperació internacional, qüestió de justícia

En el moment d’escriure aquestes línies estem realitzant les jornades de cooperació internacional
“Mirades al món”, que enguany tenen com a tema
central “El negoci de la guerra”. Durant els dies de
les jornades hem tingut oportunitat de parlar amb
moltes persones integrants de les diverses ONG
que hi han participat. En moltes d’elles hem pogut
copsar intranquil·litat i preocupació. La cooperació
internacional ha patit enormes retallades per part
de moltes administracions des de l’inici de la crisi.
Generalitat: disminució del 70%, no arribant ni al
0,03% del pressupost. Govern espanyol: disminució del 40%, deixant d’atendre amb aquesta retallada a més de 7 milions de persones que rebien
ajuda humanitària. Aquestes retallades brutals deixen moltes ONG a prop del col·lapse i posen en seriós perill la continuïtat dels projectes que aquestes
organitzacions desenvolupen als països del sud.
En temps de crisi com els que estem vivint no
són poques les veus que qüestionen el fet que es
destinin recursos públics a intentar disminuir les
tremendes desigualtats entre països del nord i del
sud, amb l’argument que aquí hi ha també molta
gent que ho està passant malament. Davant d’ai-

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

xò, cal dir que una cosa no treu l’altra, que molts
dels habitants dels països del sud estan en crisi permanent, durant tota la seva vida, i que sovint les
condicions extremes a les que aquestes persones
es veuen abocades són precisament conseqüència
de les accions que empreses o governs dels països
anomenats desenvolupats duen a terme en aquests
països empobrits. No es tracta de fer sentir ningú
culpable, sinó que els ciutadans del nord prenguem
consciència que sovint el nostre benestar no està
del tot deslligat de les dificultats amb les quals es
troben una bona part dels habitants del sud, que
actuem en conseqüència.
El govern municipal que encapçalem va adquirir
ja l’any 2005 el compromís de destinar el 0,7%
dels ingressos propis de l’Ajuntament a la cooperació internacional, adherint-se així a la declaració de
les Nacions Unides de l’any 1972. És un compromís que mantenim intacte, en el qual ens refermem
i que es veurà per tant reflectit en el pressupost del
2013. Perquè, -com deia un dels ponents de les
jornades “Mirades al món” i nosaltres compartim
plenament-, la cooperació no és una qüestió de solidaritat, és una qüestió de justícia.

Més sensibilitat fiscal

És obligació del poder públic adoptar mesures
que facilitin tant la (re)activació econòmica com
la prestació d’un suport efectiu als ciutadans més
febles. En termes de pressió fiscal l’equació no és
gens senzilla de resoldre: incentivar el creixement
econòmic i invertir en polítiques socials exigeix filar
prim, perquè el benefici d’un pot ser perjudici per
l’altra, i perquè sabem que sense creixement econòmic no hi ha benestar que es pugui sostenir, i
que una política fiscal activa, amb un marge cert de
maniobra, necessita d’unes finances públiques mínimament equilibrades, i a l’Ajuntament les tenim.
Celebrem que l’Ajuntament hagi rectificat i deixat sense efecte a partir de 2013 la injusta pujada del 2,7% en l’IBI, i ampliat fins el 20% la
reducció sobre guals i vehicles. Però no n’hi ha
prou. Si ens quedem aquí s’haurà donat a entendre que hi havia hagut precipitació, feina mal feta.
CiU ha plantejat la revisió a fons de les ordenances fiscals, principalment per establir un
nou esquema de bonificacions dirigides a reTel: 667 182 522
forçar l’acció social: rebaixa de l’IBI als habixatartac@alella.cat
izquierdoab@alella.cat tatges de protecció oficial, a les famílies en les
quals dos membres de la unitat familiar estiguin
llorcabv@alella.cat
www.convergencialella.cat a l’atur o els seus ingressos hagin patit una for-

ta davallada ; ampliació de mesures a jubilats i
pensionistes, famílies nombroses i monoparentals.
Volem dinamitzar l’activitat econòmica, i és
per això que proposem la reducció de la quota
en la taxa d’activitats en diferents supòsits. També
hem proposat mesures per una millor protecció
medio-ambiental. La nostra proposta està sobre la
taula, i hi ha marge per actuar. Esperem que el
govern reaccioni. No hi ha excuses que valguin.

Cristina Xatart, portaveu del grup municipal de CiU
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GENT D’ALELLA

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

PARTIT POPULAR

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

Per què ens ataquen?
Tornem a protagonitzar els espais d’altres grups a
El Full. ERC + Sumen per Alella restava novament
punts destinant tot el seu text a fer servir el segon grup municipal com a ninot picant cops a Gent
d’Alella. Infantil?, incoherent?, inútil?: Tot alhora. El
cert és que els grups de l’oposició treballem i posem
en comú tot allò que entenem que contribueix a la
millora del nostre poble i dels nostres veïns i veïnes.
I ho seguirem fent. Igual que reclamem fer-ho amb
el Govern per sumar esforços, pluralitat i sensibilitats. O pensa el govern que la ciutadania te interès
en picabaralles de professionals de la política?
Aleshores, per què ens ataquen? Per què estem
en el punt de mira? Nosaltres ho parlem cara a cara
i no hi trobem resposta ni explicacions. Lamentem
tenir-nos que defensar sempre de no sabem què,
com si encara no s’assumís que Gent d’Alella està
aquí sense motxilles i sense interessos amagats.
Mirant als ulls de tothom i defugint la més burda
propaganda, aquella que pretén dir-li a la gent el
que té que pensar.
Som veïns i veïnes d’Alella amb il·lusió i voluntat de servei al nostre poble. Recollim signatures
per poder presentar-nos a les eleccions i participar
des de l’Ajuntament en la millora del nostre poble.

No hem de donar explicacions a ningú dels nostres resultats electorals ni hem d’excloure ni triar
companys de viatge per la seves ideologies. Està
clar que no som el mateix que els partits polítics
que ens governen o ens han governat. Reclamem
transparència, comptar amb tothom i facilitar que
la ciutadania pugui decidir directament allò que és
important. Per això la gent s’organitza, amb independència dels partits polítics.
Així que donem la benvinguda a l’Associació
Comafosca (www.comafosca.info), que té com a
finalitat la defensa dels interessos generals i dels
drets del veïnat. Us desitgem molts encerts i bona
feina!

Mercè Marzo,
portaveu del grup municipal de Gd’A

Balance de un año de gobierno popular
Ha reformado la administración introduciendo la
austeridad y el rigor:
Ha reducido en casi un 20% de las estructuras
orgánicas de la administración y también ha limitado las retribuciones de sus miembros. Ha reducido
dos veces en un 20% la subvención de partidos
políticos. Está reduciendo las empresas públicas y
unificando los organismos supervisores. Ha aprobado una pionera Ley de Transparencia, Acceso a
la Información y Buen Gobierno.
Está reformando el sistema financiero para que
vuelva a fluir el crédito entre pymes y autónomos:
El Gobierno ha acometido las reformas del
sistema financiero que tenían que haberse hecho
hace años. Ha conseguido el apoyo de Europa con
100.000 millones para sanear la banca. Ha constituido una Sociedad de Gestión de Activos que
se encargará de agrupar los activos tóxicos de las
entidades que obstaculizan el flujo del crédito. Ha
limitado los sueldos e indemnizaciones en las entidades intervenidas. Ha tomado medidas para los
pequeños ahorradores y deudores sin recursos.
Ha aprobado una reforma laboral para evitar despidos e impulsar la creación de empleo:
Se ha destruido menos empleo privado: En los

primeros 6 meses de aplicación de la reforma, la
ocupación de asalariados privados ha caído en
66.000 personas. En los últimos seis meses de
Gobierno socialista bajó en 381.800. Los contratos indefinidos han crecido un 34,4% en octubre,
respecto al mismo mes del año pasado. Ha aprobado medidas para pymes y autónomos para reactivar la economía. Ha inyectado 27.000 millones
de euros a pymes y autónomos con el Plan de Pago
a Proveedores. Ha eliminado trabas burocráticas
para facilitar la actividad de emprendedores con
la “licencia exprés” y ha ampliado la libertad de
horarios. Se han firmado más de 65.000 contratos
indefinidos de apoyo a los emprendedores: la mitad
de ellos entre jóvenes.
A pesar de la crisis, está garantizando los derechos sociales y la sostenibilidad del Estado del
Bienestar:
Los Presupuestos para 2013 destinan 6 de
cada 10 euros a gasto social. Es el primer Gobierno que ha aprobado medidas para frenar los desahucios. Ha cumplido con su compromiso de subir
las pensiones. En Sanidad, se han pagado 12.110
millones que dejó el PSOE de facturas pendientes.
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Apostar per les persones

Acabem tot just de celebrar unes eleccions i res
fa preveure que les coses canviïn, almenys a mig
termini. Amb un govern a Catalunya que encara no
se sap com estarà constituït i un govern a Espanya
que amenaça amb retallades encara més contundents que les d’enguany, fa que les administracions
locals haguem de continuar fent contenció perquè
els nostres ciutadans i ciutadanes puguin continuar endavant amb el seu dia a dia amb la major
dignitat possible. Si no apostem per les polítiques
socials, no aconseguirem una societat d’iguals.
I és amb l’arribada de les festes de Nadal, que
potser ens adonem d’una manera més flagrant de
les mancances que moltes persones estan patint
degut a aquesta crisi, que no és justa per a ningú.
Per aquest motiu, des de la regidoria de Serveis
Socials, estem el·laborant un projecte de voluntariat que abarcarà diferents àmbits, justament per fer
front a aquest increment de desigualtats socials.
Aquest projecte vol ser l’enllaç entre les persones
que pateixen situacions de fragilitat i les persones
que volen ajudar-los.
Per altra banda, la regidoria d’Emprenedoria
i Ocupació ha organitzat per primera vegada un
“Mercat de segones oportunitats”, que se celebra-

rà el pròxim 22 de desembre i que pretén donar
una oportunitat als nous artesans i artistes locals
no professionals per vendre els seus productes. En
aquest mercat també es podran vendre o intercanviar objectes de segona mà. Us animo a participar-hi.
El millor dels desitjos per aquest nou any 2013!

Glòria Mans,
Portaveu del grup municipal de PSC

Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 27 DE SETEMBRE 2012. Podeu consultar l’acta del Ple al tauler d’anuncis de www.alella.cat
Aprovació dels comptes generals de l’Ajuntament de 2011.
El Ple va aprovar definitivament els comptes generals de
l’Ajuntament de l’exercici 2011 amb un resultat pressupostari ajustat de 444.713€ i amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 794.068€.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i PSC i el vot en
contra de CiU, Gd’A i PP.
En reserva els diners de les pagues extres de Nadal dels
treballadors
El Ple va aprovar una modificació de crèdit per desafectar
un import total de 187.940€ corresponents a les pagues
extres de Nadal que deixaran de percebre els treballadors
que quedaran en reserva per realitzar aportacions a plans
de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva. El Ple
havia aprovat destinar 148.120,65€ a compensar l’increment de l’IVA i 39.820€ a imprevistos.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, PSC, CiU, PP i
l’abstenció de GdA.
Moció sobre la Torre del Governador.
El Ple va aprovar una moció presentada per tots els grups
municipals en la qual s’insta els propietaris de la Torre
del Governador a complir amb les seves obligacions de
manteniment i conservació dels edificis i jardins i a posar
les mesures de seguretat necessàries per protegir el patri-

moni. A la moció s’acorda convocar una sessió informativa
pública el 15 de novembre –que ha estat ajornada amb
posterioritat— on s’expliqui la situació de la finca i es respongui als dubtes i suggeriments del veïnat; habilitar 15
dies abans de la sessió informativa un espai expositiu a
Can Lleonart amb informació de la situació de la finca;
animar la ciutadania a participar en un procés d’aportació d’idees; i valorar en el si de la Comissió de treball
la possibilitat de crear una xarxa ciutadana que pogués
col·laborar en possibles iniciatives que es puguin proposar
des de la Comissió.
Aprovat per unanimitat.
Moció sobre la declaració d’independència.
A la moció, presentada per ERC+SxA i CiU, s’acorda, entre d’altres qüestions, enarborar permanentment la bandera estelada a Can Lleonart com a símbol d’aquesta voluntat de llibertat i d’aquesta ferma decisió de recuperar-la,
i mantenir-la hissada fins a la restitució de l’Estat català;
instar el Govern de la Generalitat a fer una consulta prioritàriament dins la propera legislatura i demanar al Parlament que enceti i ordeni la transició cap a la constitució
formal de l’Estat català en el marc de la Unió Europea.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i CiU, l’abstenció
de Gd’A i el vot en contra de PP i PSC.
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Serveis
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.

El mercat de marxants amplia l’horari per Nadal
Amb motiu de les festes nadalenques l’horari del mercat setmanal de marxants s’amplia els divendres 21 i
28 de desembre de 2012 i el 4 de gener de 2013 fins a les 18 hores.

ALCALDIA
93 555 05 50
POLICIA LOCAL
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

DEIXALLERIA MÒBIL
Del 4 al 9 de desembre (6 i 8 de desembre, tancat)
Del 2 al 5 de gener (1 i 6 de gener, 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

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
Tancat provisionalment
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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: DESEMBRE I GENER
1 i 2 de desembre
6 de desembre
8 i 9 de desembre
15 i 16 de desembre
22 i 23 de desembre
25 de desembre
26 de desembre
29 i 30 de desembre

GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
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

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC
Nova sessió per tramitar el DNI electrònic a la Policia Local: 7 de gener. La data de recollida del carnet és l’11 de
gener. Cal apuntar-s’hi prèviament (tel. 93 555 24 12).

BUS CONSUM
Divendres 14 de desembre 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.

TARGETA T-10, ALELLA EXPRÉS I ALELLA CIRCUMVAL·LACIÓ

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

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.

SERVEIS SOCIALS
93 540 63 07
De dilluns a divendres de 8.15 a 14 h. Dijous de 16 a 20 h

TAXI A DEMANDA

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

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

629
649
659
659
639

727
919
999
494
134

293
129
755
043 (adaptat)
403

CALENDARI DEL CONTRIBUENT DESEMBRE 2012 - MARÇ 2013
Mercat municipal 4t trimestre
Taxa ocupació via pública 4t trimestre
Mercat municipal (1r trimestre)
Taxa ocupació via pública (1r trimestre)
Taxa cementiri municipal

		
		
		

04.10.2012 a 04.12.2012
04.10.2012 a 04.12.2012
04.01.2013 a 05.03.2013
04.01.2013 a 05.03.2013
04.02.2013 a 04.04.2013

DESEMBRE 2012

Agenda d’activitats
Dimecres 12 de desembre

Dijous 20 de desembre

17h Residència Aymar i Puig
Cantajocs avis. Activitat lúdica per a la gent gran de la residència.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig

De 18 a 20h Punt d’Informació Juvenil Àgora*
Xerrada. ‘Voluntariats i estades a l’estranger’. Per a joves a partir
de 18 anys. Cal confirmar l’assistència a pij@alella.cat.

Dijous 13 de desembre

Dissabte 22 de desembre

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. La neblina del ayer, de Leonardo Padura.

De 10 a 14h Plaça d’Antoni Pujadas*
1r Mercat de Segones Oportunitats. Venda o intercanvi d’objectes de
segona mà, de productes de creació pròpia i articles de marxandatge.

Divendres 14 de desembre
18.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Sorteig de la panereta i la panera cultural.
20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Presentació de la novel·la El crepúsculo de los sentimientos: la odisea
de Adela, del Dr. Vicente Ayuso Osuna, metge cirurgià.

Dissabte 15 de desembre
Tot el dia. Parc Arqueològic Cella Vinaria CAT
Festa Saturnalia. (info@cella-vinaria.cat - 93 555 99 77).
Organitza: Ajuntaments d’Alella, Teià i el Masnou
11 a 13h Davant del local de l’ADA
Recollida de joguines per a Creu Roja. (Diumenge 16 de desembre
es tornaran a recollir joguines al mateix lloc i a la mateixa hora).
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

22h Casal d’Alella
Teatre El sopar del idiotes. A càrrec de Pàmpol. Venda anticipada
a partir del 10 de desembre de 15 a 22h. Preu: 3€ socis - 5€ no
socis. (2a representació diumenge 23 de desembre a les 18h)
Organitza: Casal d’Alella

Exposició a Can Manyé*
Del 30 de novembre al 16 de desembre.
XIV Premio Internacional Luis Valtueña de Fotografía Humanitaria,
de Metges del món. Dins les Jornades de Cooperació Internacional
Dimecres, dijous i divendres de 17.30h a 20.30h i dissabtes i diumenges d’11 a 14h

13h Sala de Plens de l’Ajuntament*
Lliurament de la Medalla de Plata d’Alella al Club de Bàsquet Alella
i l’Associació Gent Gran d’Alella.

Del 10 al 14 de desembre

13.30h Oficina de Turisme*
Primera trobada del Club dels Vins de l’Enoteca d’Alella.

Divendres 14 de desembre

Dimarts 18 de desembre
De 18 a 20.30h Casal de Joves Can Gaza*
Taller. La sexualitat sense tabús. A càrrec d’Eva Aguilar, Psicòloga,
Terapeuta Sexual i de Parella. (www.alellajove.cat)

Dimecres 19 de desembre
18h Local de l’ADA
Cloenda d’activitats. Pica-pica, torró i cava.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Activitats esportives a l’Institut - AEE IES Alella.

21h Casal d’Alella
Dóna la nota per La Marató: botifarrada i Karaoke - CEP’S Alella

Dissabte 15 de desembre
11h Pati de Can Lleonart
Xocolatada popular - Comissió de Festes
Taller de pessebres*
Parada de manualitats infantils - Esplai Guaita’l
D’11 a 13h Poliesportiu Municipal i
Exhibició de fitkit, patinatge i gimnàstica rítmica a càrrec de l’EIE*
21h Església de Sant Feliu
Trobada de Corals - Polifònica Joia d’Alella, coral el Remei i grup
vocal de l’escola de música Ressò

Diumenge 16 de desembre
Dissabte 15 de desembre
De 9 a 20h Rbla. d’Àngel Guimerà i plaça dels Germans Lleonarti
Fira d’artesans i Mercat Parc a Taula
D’11 a 14h i de 17 a 20h Pati de Can Lleonart
Inflables infantils
D’11 a 14h i de 17 a 20h Plaça de l’Ajuntament
Inflables esportius
12h Les golfes de Can Lleonart
Lliurament de premis del concurs de pessebres

Diumenge 16 de desembre
DE 9 a 15h Rbla. d’Àngel Guimerà i plaça dels Germans Lleonart
Fira d’artesans i Mercat Parc a Taula
D’11 a 14h Plaça de l’Ajuntament
Inflable infantil
12 a 14h Pati de Can Lleonart
Taller familiar de creació d’estels de Nadal amb material reciclable
i exposició d’objectes elaborats amb residus
(*) Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Alella. Més informació a www.alella.cat

10h El Bosquet
5è Cros d’Atletisme Tret de sortida i Galejada - Trabucaires del Vi
d’Alella (Av. Bosquet, Pg. M. Auxiliadora, av. Ferran Fabra, Rbla d’Àngel Guimerà,
Empedrat del Marxant i final a la Pl. de l’Ajuntament)
11h Plaça de l’Ajuntament
“Un pistó per a La Marató” i un taller de dibuix per als més petits Trabucaires del Vi d’Alella
Brou, croquetes i pinxos de truita - Associació de dones Montserrat
Roig d’Alella
11h Espai Divi (Passeig d’Antoni Borrell, 1)
Tasta la DO Alella per La Marató - El somni d’una nit de vins i cellers
de la DO Alella. Inscripcions a: somnidevins@gmail.com. Preu: 6 euros.
12h Plaça de l’Ajuntament
Plantada - Gegants, Capgrossos, Grallers i Timbalers d’Alella
12h Golfes de Can Lleonart
Conferència “El vi i les seves propietats protectores del càncer”
13h Plaça de l’Ajuntament
Brindis solidari per La Marató
18h Casal d’Alella
Bingo de Nadal - Casal d’Alella
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