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L’Ajuntament paga impostos estatals
a l’Agència Tributària de Catalunya.

El Ple acorda mesures contra els 
desnonaments.

Blues i jazz de luxe als Ritmes a 
les Golfes de Can Lleonart. 

Alella fa cultura
El municipi s’ha convertit en un referent cultural del Maresme 
gràcies a l’àmplia i variada oferta dels seus equipaments culturals. 



L’alcalde,
Andreu
Francisco i Roger
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SUMARI UN ACTE DE SOBIRANIA FISCAL 

EDICIÓ I COORDINACIÓ:
Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament d’Alella
D.L. B-17963-84 · Imprès en paper reciclat

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. 

Ens trobem en una situació en què està en qüestió la con-

tinuïtat de l’estat del benestar i qualsevol possibilitat de 

sortir-nos-en de l’actual crisi com a societat. La conjuntura 

econòmica negativa d’arrels internacionals, però també amb 

importants components locals, n’és una de les responsables, 

però no l’única.

L’altre condicionant que afronta Catalunya és la premeditada 

i contínua asfíxia econòmica i financera duta a terme per l’Es-

tat espanyol: El dèficit fiscal que l’any 2009 va ser de més de 

16 mil milions d’euros; el deute de l’Estat amb la Generalitat 

xifrat en més de 8 mil milions; la injusta distribució de la 

capacitat de generar dèficit públic entre les diferents admi-

nistracions, que per a la Generalitat significarà passar del 

1,5% al 0,7% del PIB; les actuacions del govern central per 

impossibilitar nous ingressos per a la Generalitat; o la manca 

d’inversions en infraestructures, entre d’altres.

L’Onze de Setembre vam encetar un procés de transició 

nacional ple d’incerteses però alhora molt il·lusionant. Aquest 

procés requerirà d’accions, demostracions i gestos per part 

de moltes persones. Alguns petits i d’altres de més grans. A 

l’Ajuntament vam decidir de fer-ne un. Vam decidir fer l’ingrés 

dels impostos d’àmbit estatal a l’Agència Tributària Catalana.

Aquest no és, en cap cas, un exercici d’insubmissió fiscal. 

L’Ajuntament d’Alella compleix escrupolosament amb les seves 

obligacions tributàries. Aquest és un acte de sobirania fiscal.

Amb aquesta actuació manifestem la nostra voluntat que si-

gui l’Agència Tributària de Catalunya qui recapti i gestioni tots 

els tributs dels catalans i catalanes. Volem que aquest fet, 

que avui és excepcional, en breu sigui un acte de normalitat. 

Animem els empresaris, autònoms, professionals i d’altres 

administracions locals a donar el mateix pas.

Si molts ho volem, ningú no ens podrà aturar. 
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Alella referent cultural
·······················································································································································
Can Lleonart, Can Manyé i la Biblioteca Ferrer i Guàrdia fan del municipi un lloc de referència dins 
del panorama cultural del Maresme. 
·······················································································································································

La Biblioteca Ferrer i Guàrdia rep més de 46.000 visites en un any 

LES XIFRES:
Visitants: 46.868
Préstecs: 31.225 documents 
Ús ordinadors: 2.733 usuaris/es
Ús WIFI: 1.187 usuaris/es
Activitats: 1.733 assistents
Carnets: 4.231 usuaris/es
Nous carnets: 288 usuaris/es
Fons general: 36.443 documents
Activitats: 46
Hores de servei: 1.493
Dies de servei: 283

La Biblioteca Ferrer i Guàrdia d’Alella és una de les més actives de la comarca. L’any 2012 van passar per les 
seves instal·lacions més de 46.000 persones i s’hi van realitzar 31.225 préstecs de documents. A més de ser 
un espai de lectura i d’estudi, la biblioteca és escenari de nombroses activitats, algunes ja habituals i 
consolidades com l’Hora del conte i el Club del lectura, i d’altres de noves com el programa Biblioteques amb 
DO. L’equipament també participa activament en els Espais de Poesia, les Jornades Ferrer i Guàrdia i altres 
esdeveniments municipals i cada Nadal regala dues paneres culturals. 

Les xifres 

 2012 2011
Cursos: 241 189
Inscripcions: 2.707 2.200
Sortides: 17 18
Inscripcions: 332 489
Altres activitats: 28 27
Assistents: 2.435 1.820

Can Manyé s’obre al poble i es consolida com a espai de les arts visuals

LES XIFRES:
Visitants: 3.238
Activitats: 15
Tallers escolars: 35 
Alumnes assistents: 779

Tot i la seva curta trajectòria, en poc menys 
de quatre anys Can Manyé ha situat Alella en el 
mapa de les arts visuals de Catalunya i al mateix 
temps ha establert diàlegs i col·laboracions amb 
els diferents col·lectius, participant també en pro-
postes artístiques i altres esdeveniments culturals 
del poble, com Espais de Poesia i la Festa de la 
Verema. L’espai d’art i creació va acollir l’any pas-
sat artistes de la talla de Joan Laborda, Francesc 
Meseguer, Victòria Campillo i experiències molt in-
teressants, com el projecte de fotografia a través 
de les xarxes socials de Mònica Urrútia, la perfor-
mance “Entre Caixes”, de Pi Piquer i Mark Ullod o 
l’experiment sobre la percepció de l’art proposat 
per Tomàs Bel. Can Manyé ha estat espai de troba-
da dels artistes maresmencs i altaveu de les imat-
ges del premi Internacional Luis Valtueña de foto-
grafia humanitària. A més ha consolidat el projecte 
pedagògic amb les escoles amb la realització de 
tallers en els quals han participat 779 alumnes. 

Alella manté l’aposta per la cultura que 
va iniciar ara fa deu anys amb la remo-
delació de Can Lleonart com a centre 
cultural. A més de ser la porta d’Alella, 
l’antiga masia s’ha convertit en la gran 
casa de la cultura i en un espai de refe-
rència per a moltes persones de fora 
del municipi. 

Només cal fer una ullada a les xifres 
de l’any per adonar-se del poder 
d’atracció d’aquest centre. L’any passat 
es van organitza 241 cursos i tallers, 
als quals es van apuntar més de 2.700 
persones, 500 més que l’any anterior. 
Del total d’usuaris, un 40% aproxima-
dament provenen d’altres pobles de la 
comarca i de l’entorn. L’èxit d’aquests 
cursos, que es cobreixen econòmica-
ment amb les quotes dels usuaris,   
s’explica per l’àmplia varietat de temà-
tiques, continguts i formats que s’ofe-
reixen cada temporada i per la 
capacitat del centre d’adaptar-se a les 
demandes i a les necessitats del públic. 

Un espai molt estimat 
Però Can Lleonart ofereix molt més que 
una oferta de cursos. El centre cultural 
ha consolidat any rere any, temporada a 
temporada, una programació que té de 
tot: tertulians i propostes musicals de 
primera línia, rutes, sortides, cinema... 
I això sense deixar d’implicar-se en els 
esdeveniments festius del poble, com 
la Fira de Nadal, la Festa de la Verema 
o Espais de Poesia, i conservant el ca-
liu i la proximitat amb la ciutadania.  
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L’Ajuntament paga els impostos estatals 
de l’IRPF a l’Agència Tributària de Catalunya

L’alcalde d’Alella, Andreu Francisco, va 
presentar el 17 de gener els documents 
de la liquidació de l’IRPF corresponent 
al mes de desembre de 2012 a l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya. 

L’Ajuntament alellenc ha decidit in-
gressar a partir d’ara els tributs d’IVA i 
IRPF directament en aquest organisme 
de la Generalitat de Catalunya.

Després de presentar la documenta-
ció, l’alcalde va assegurar davant dels 
mitjans de comunicació que l’Ajun-
tament “compleix escrupolosament 
amb les seves obligacions tributàries” 
i va reconèixer que “aquest gest és un 
exercici de sobirania fiscal que té com 
a objectiu normalitzar allò que volem: 
que l’Agència Tributària de Catalunya 
recapti i gestioni els nostres impostos”. 

L’import ingressat ascendeix 
a 41.318€, dels quals 40.147€ 

···································································································
L’alcalde d’Alella, Andreu Francisco, diu que l’Ajuntament compleix amb 
les seves obligacions tributàries i que es tracta d’un acte de “sobirania fiscal”. 

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

corresponen a la liquidació mensual de 
l’IRPF dels treballadors i professionals i 
1.171 euros de la liquidació trimestral 
de l’IRPF d’immobles. Els pagaments 
per aquests dos conceptes van superar 
l’any passat els 510.000€.

L’alcalde, acompanyat de quatre
regidors del seu grup municipal, 
ERC+SxA, va coincidir a la seu de 
Barcelona de l’Agència Tributària de 
Catalunya amb Jordi Fornas, alcalde 
de Gallifa, el primer municipi que va 

L’alcalde, Andreu Francisco, presentant la documentació. 

optar per aquest sistema de pagament 
d’impostos ara fa tres mesos, així com 
un grup d’empresaris i professionals,  
membres de la Plataforma Catalunya 

Diu Prou que ja fa mesos que ingressen 
els seus tributs a l’agència catalana.

El Ple de l’Ajuntament celebrat el 31 de 
gener va adherir-se a la Declaració de 
Sobirania aprovada pel Parlament de 
Catalunya amb una moció presentada 
pels grups municipals d’ERC+SxA i 
CiU. La moció es va aprovar amb el 
recolzament de 11 dels 13 regidors de 
l’Ajuntament: 6 d’ERC+SxA, 3 de CiU, 
1 del PSC i 1 de Gd’A. L’altre regidor de 
Gd’A es va abstenir i el representant del 
PP va votar en contra. 

Concentració de suport
El 23 de gener, a la mateixa hora que 
s’aprovava la Declaració de Sobirania 

al Parlament de Catalunya, més d’un 
centenar de persones es van aplegar a 
la Plaça de l’Ajuntament per donar 
suport a aquesta resolució. L’acte va 
ser convocat per l’Ajuntament i per 
ANC-Alella per la Independència, enti-
tat constituïda recentment a Alella, que 
responien d’aquesta manera a la crida 
realitzada per l’Associació de Munici-
pis per la Independència i la mateixa 
Assemblea Nacional Catalana (ANC). 
Durant l’acte es va llegir la Declaració 
de Sobirania i el manifest redactat es-
pecialment per a l’ocasió per les dues 
entitats convocants. 

Suport a la Declaració de Sobirania 

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

L’import ingressat ascendeix a 
41.318 euros de la liquidació mensual 
de l’IRPF treballadors i professionals 
i de l’IRPF d’immobles. 
···················································

···································································································
El Ple de l’Ajuntament aprova una moció d’adhesió a la resolució aprovada pel 
Parlament presentada pels grups municipals d’ERC+SxA i CiU. 

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

Aprovat el nou conveni col·lectiu 
dels treballadors de l’Ajuntament
El Ple va aprovar per unanimitat el 
passat 22 de gener l’acord regulador 
i el conveni col·lectiu que fixa les 
condicions de treball del personal 
funcionari i laboral de l’Ajuntament 
d’Alella per als anys 2013-2015. 
El nou conveni estableix franges de 
flexibilitat horària, així com la 
possibilitat de fragmentar els dies 
de vacances —que passen de 30 
dies naturals a 22 dies laborals— 
en diferents períodes. També esta-
bleix els supòsits en els quals s’apli-
carà el nou règim de prestacions 
econòmiques en situació d’incapa-
citat temporal del personal de 
l’Ajuntament. En compliment del 
nou conveni col·lectiu, s’ha avançat 
mitja hora, de les 20 a les 19.30h, 
el tancament de les oficines munici-
pals de l’Ajuntament els dijous a la 
tarda. 

···································································································
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Les bonificacions 

Tram cadastral (€) General* Especial*
Fins a 60 mil 60% 90%
De 60-100 mil 50% 50%
De 100-200 mil 20% 30%
De 200-300 mil 10% 15%
De 300-400 mil 5% 15%

* Famílies nombroses de categoria general.
* Famílies nombroses amb un o més membres    
discapacitats. 

El pressupost suma 150.000 euros i 
es tanca en 10.312.500 euros
El Ple de l’Ajuntament celebrat el 
22 de gener va aprovar definitiva-
ment el pressupost municipal per a 
aquest any 2013, que ascendeix a 
10.312.500€. El pressupost, que 
es va aprovar amb els vots a favor 
d’ERC+SxA i PSC, l’abstenció de 
CiU i PP i el vot en contra de Gd’A, 
s’ha modificat respecte al pressu-
post aprovat inicialment el 20 de 
desembre, amb la incorporació de 
150.000€ més derivats de l’incre-
ment de les previsions de participa-
ció en els tribut de l’Estat que s’afe-
geixen a la partida de despeses 
imprevistes. Amb aquest reajusta-
ment final, la rebaixa respecte a 
l’exercici anterior és del 4,4%. 
A l’aprovació definitiva s’han incor-
porat també els ajustaments deri-
vats de l’acord regulador i el conve-
ni col·lectiu que fixa les condicions 
de treball dels funcionaris i del per-
sonal laboral de l’Ajuntament per 
als anys 2013-2015, que es van 
aprovar per unanimitat a la mateixa 
sessió plenària. El grup municipal 
de CiU, que havia votat en contra a 
l’aprovació inicial del 20 de desem-
bre, es va abstenir a l’aprovació de-
finitiva del pressupost després que 
fossin admeses algunes de les seves 
al·legacions. 

Pintades a la font dels Eucaliptus
El paratge de la font dels Eucaliptus 
ha estat víctima de les bretolades 
d’un desconeguts que, a més de dei-
xar brutícia escampada, han fet pin-
tades a la porta de la font, als troncs 
dels arbres i altres elements. Les 
pintades van ser denunciades per 
uns veïns que passejaven per aquest 
indret. L’Àrea de Medi Ambient ja ha 
alertat dels fets al Consorci del Parc 
de la Serralada Litoral, espai natural 
del qual forma part l’entorn de la 
font. L’Ajuntament recorda que ac-
tes incívics com aquest fan molt de 
mal a la natura i a l’espai compartit.

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

Nous criteris de bonificació de l’IBI

L’Ajuntament ha modificat els criteris 
del sistema de bonificacions per a famí-
lies nombroses que s’aplicaven fins ara 
en l’impost de béns immobles (IBI). 
El canvi permet incrementar el ventall 
de famílies que es poden beneficiar 
dels descomptes, ja que s’amplia de 
150.000 a 400.000€ el límit màxim 
del valor cadastral de l’immoble sobre 
el qual es demana la bonificació.

Els criteris, que són similars als que 
s’apliquen a l’Ajuntament de Barcelona, 
estableix un barem de bonificacions 
que oscil·la entre el 60 i el 15% per a 
famílies nombroses amb tres fills. En el 
cas de famílies nombroses amb un o 
més membres discapacitats la bonifi-
cació oscil·la entre el 90% i el 5%.

Aquestes bonificacions s’apliquen 

sobre la quota líquida corresponent al 
domicili habitual i per gaudir-ne cal 
presentar la documentació requerida. 

El primer dels quatre terminis de 
pagament de l’IBI domiciliat es girarà 
l’1 de març.

···································································································
Els descomptes per a famílies nombroses oscil·len entre els 60 i el 15% en 
funció del valor cadastral, el límit del qual s’amplia fins als 400.000 euros.  

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

Mesures contra els desnonaments 
···································································································
L’Ajuntament insta l’Estat a aturar els desnonaments i donarà assessorament 
a les persones afectades del municipi. 

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

El Ple de l’Ajuntament es va adherir el 
maig de 2012 a la Iniciativa Legislativa 
Popular contra els desnonaments, pro-
movent la recollida de signatures. Ara 
ha decidit fer un pas més i prendre me-
sures per tractar d’aturar, o si més no 
pal·liar, els efectes que aquesta situació 
pot tenir sobre les famílies del municipi.

A la darrera sessió celebrada el 31 
de gener, el Ple va aprovar una moció 
presentada per ERC+SxA i PSC, en la 
qual s’insta l’Estat a suspendre els des-
nonaments de les residències habituals 
que afectin persones que pertanyen a 
col·lectius vulnerables. A més es de-
mana que es mantingui aquesta sus-
pensió fins que no es promulgui una 
normativa hipotecària i d’enjudicia-
ment civil adaptada a les directives de 
la Unió Europea.

A les consideracions generals, s’afe-
geixen d’altres actuacions d’àmbit local 
com ara demanar als jutjats un llistat 
mensual amb la relació de processos de 
desnonaments oberts a Alella, així com 
la seva suspensió cautelar. A més, es 
facilitarà assessorament a les persones 
afectades per processos d’execució hi-
potecària; es deixarà d’operar amb les 
entitats bancàries que promoguin des-
nonaments de residències habituals en 
el municipi i s’establirà un sistema 
d’ajuts perquè les famílies desnonades 
no hagin de pagar la plusvàlua.

La moció va ser recolzada per tots 
els grups municipals, a excepció de 
l’acord que estableix la negativa de 
l’Ajuntament a donar suport als llança-
ments que va ser votat en contra per 
CiU, PP i la regidora de Gd’A. 
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Portes obertes a les escoles 

Els centres educatius d’Alella comen-
cen a preparar el proper curs. A l’es-
pera que la Generalitat faci pública la 
resolució que fixa els criteris de matri-
culació del curs 2013-2014, les esco-
les ja han començat amb les jornades 
de portes obertes per ensenyar a les 
famílies les instal·lacions i donar a 
conèixer els criteris educatius de cada 
centre. L’Institut va obrir portes el 4 de 
febrer, de 17 a 19h. L’Escola Fabra, el 
6 de febrer, de 17 a 18.30h. L’Esco-
la la Serreta ha programat la jornada 
de portes obertes per al 23 de febrer, 
d’11 a 13h. La llar d’infants municipal 
Els Pinyons té previst convocar les no-
ves famílies interessades per al dia 13 
d’abril. Els dos centres privats de pri-
mària i secundària, Hamelin i Laie, fa-
ran les portes obertes els dies 20 i 27 
d’abril, respectivament, de 10 a 14h. 
Les preinscripcions estan previstes per 
al proper mes de març. 

Els alumnes del PQPI comencen 
les classes a l’antiga Fabra 
···································································································
Són 27 alumnes, dels quals 14 estudien l’itinerari formatiu d’auxiliar 

de vendes a Alella i la resta rep formació d’auxiliar d’hoteleria a Montgat.

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

Els Pinyons convida les famílies a 
compartir “el cafè de les tres”
“El cafè de les tres” són trobades 
que es fan el segon dijous de cada 
mes, a les 15 h de la tarda, a la 
llar d’infants Els Pinyons, en què es 
tracten temes que preocupen els 
pares i mares referents a l’educació 
dels seus fills de forma distesa i in-
formal liderades per la psicopeda-
goga municipal. Aquestes xerrades 
van dirigides a pares i mares d’in-
fants d’edat compresa entre 0 a 3 
anys que vulguin compartir aspec-
tes relacionats amb la criança dels 
seus fills. És gratuït, però hi ha 
places limitades i cal confirmar 
l’assistència al tel. 93 555 55 09 o 
a l’adreça elspinyons@suara.coop.  

Els nens i nenes de 3r de l’Escola 
Fabra visiten l’Ajuntament
Els nens i les nenes de 3r de pri-
mària de l’Escola Fabra van visitar 
l’Ajuntament el passat 15 de gener 
i van ser rebuts a la Sala de Plens 
per l’alcalde d’Alella, Andreu 
Francisco, i la regidora d’Educació, 
Teresa Vilaró. A la visita, els infants 
van aprofitar per preguntar al batlle 
tot allò que volien saber sobre el 
municipi i l’Ajuntament. Per això 
van preparar una llarga llista de 
preguntes amb qüestions com ara 
com es paguen els serveis, quants 
regidors/es té l’Ajuntament, o què 
es pot fer per tenir uns carrers i 
unes carreteres més segures.

···································································································
Els centres educatius d’Alella obren les seves instal·lacions a les famílies.

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

Calendari de portes obertes 

Institut Alella 
Dilluns 4 de febrer, de 17 a 19h
Escola Fabra
Dimecres 6 de febrer, de 17 a 18.30h
Escola La Serreta
Dissabte 23 de febrer, d’11 a 13h
Llar d’infants Els Pinyons
Dissabte 13 d’abril, d’11 a 13h
Hamelin
Dissabte 20 d’abril, de 10 a 14h
Laie
Dissabte 27 d’abril, de 10 a 14h 
Santa Maria del Pino
Visites individualitzades
Escola bressol El Campanar 
Visites individualitzades
Escola bressol La Caseta 
Visites individualitzades

Des del 8 de gener les classes de l’anti-
ga Escola Fabra estan ocupades per una 
nova promoció d’alumnes de l’itinerari 
formatiu d’auxiliar de vendes, oficina 
i atenció al públic de PQPI, Progra-
ma de Qualificació Professional Inicial 
que promouen des del curs passat els 
ajuntaments d’Alella, Montgat i Tiana, 
amb el suport de la Generalitat i de la 
Diputació de Barcelona. El programa, 
adreçat a joves de 16 a 21 anys que 
no han superat l’ESO, té per objectiu 
afavorir la continuïtat en l’àmbit forma-
tiu i la incorporació al món laboral. Són 
dos perfils professionals: el d’auxiliar 
de vendes, oficina i atenció al públic i 

el d’auxiliar d’hoteleria. Enguany s’han 
matriculat dels dos perfils 27 alumnes, 
dels quals 14 fan classes d’auxiliar de 
vendes a l’escola alellenca. 

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

Els alumnes van començar les classes el 8 de gener a Alella.
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Un dels contenidors, ubicat a l’entrada de l’Ajuntament. 

Fem recollida de taps de plàstic 

L’Ajuntament d’Alella ha instal·lat tres 
contenidors per recollir taps de plàstic 
en col·laboració amb la Fundació El 
Maresme, una entitat d’iniciativa social 
sense afany de lucre que promou i im-
pulsa la integració social i la millora de 
la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat intel·lectual del Maresme 
i de les seves famílies. En aquests re-
cipients s’hi poden dipositar taps de 
plàstic de qualsevol tipus: ampolles, 
brics i envasos diversos. 

Dos d’ells són d’ús públic i estan 
col·locats a la recepció de l’Ajunta-
ment i a l’entrada des de la plaça del 
Mercat Municipal. El tercer s’ha instal-
lat en una dependència d’ús intern de 
l’Ajuntament. Els objectius principals 
d’aquesta iniciativa són oferir una ac-
tivitat laboral als usuaris de la Fun-
dació amb discapacitat intel·lectual a 
partir de tasques de recollida selectiva 
i transport de residus, així com contri-
buir a la sostenibilitat ambiental, tot 
apropant el reciclatge d’una fracció 

···································································································
La campanya es realitza en col·laboració amb una fundació de disminuïts. 

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

dels residus valoritzable al conjunt de 
la societat. Periòdicament, la Fundació 
els recollirà i, un cop classificats els 
materials, els vendran per obtenir fons 
i poder seguir treballant amb persones 
discapacitades. L’Ajuntament demana 
la col·laboració de tota la ciutadania.  

El ‘bike-park’ ofereix 12 hores 
d’aparcament gratuït de bicicletes

El nou sistema tarifari s’aplica des del mes de gener 

Des d’aquest mes està previst que es 
pugui aparcar gratuïtament durant 12 
hores seguides al ‘bike-park’, l’apar-
cament segur de bicicletes ubicat a 
l’estacionament de Can Lleonart. El can-
vi tarifari té per objectiu incentivar l’ús 
d’aquest servei i està derivat de la mo-
dificació introduïda a la taxa reguladora 
de l’estacionament de pagament a la via 
pública.  Així, els usuaris començaran 
a pagar el servei a partir de la tretze-
na hora per un import de 0,10 cèntims 
l’hora amb un màxim de 4,80€, que 
equival a dos dies d’estacionament.

L’Ajuntament ha establert convenis 
amb quatre empreses locals i comarcals 
per anunciar-se als mòduls publicitaris 
de la part posterior de les instal·lacions, 

Recta final de la prospecció 
de l’activitat econòmica
Aquest mes finalitzen els treballs de 
recollida de la informació del teixit 
comercial i empresarial d’Alella. 
L’acció, promoguda per la Regidoria 
d’Emprenedoria i Ocupació, servirà 
per actualitzar i informatitzar les 
dades de l’activitat econòmica i per 
detectar les necessitats i problemà-
tiques que tenen els comerços i les 
empreses. A més, el treball serveix 
per elaborar la tercera edició de 
L’Actiu. Guia de l’activitat econò-

mica i comercial d’Alella, el Mas-

nou i Teià 2013-2014. Els comer-
ciants i empresaris que no hagin 
rebut la visita del prospector comer-
cial es poden posar en contacte 
amb la Regidoria d’Emprenedoria i 
Ocupació (93 555 23 39 ext.2 o 
emprenedoria@alella.cat).

El mercat de marxants amplia 
l’oferta de productes
El mercat setmanal de marxants ha 
ampliat l’oferta de productes amb 
tres noves parades instal·lades tem-
poralment des de finals de l’any 
passat i fins al darrer divendres de 
febrer. Les noves parades són: una 
de dolços i caramels, una de dis-
fresses infantils i una altra de men-
jars per emportar. 

Planten arbres al pati de l’antiga 
Fabra i a l’avinguda del Bosquet
En el marc de la remodelació que es 
realitza a l’edifici de les antigues Es-
coles Fabra, aquest mes de gener 
s’han plantat 10 moreres i s’ha 
instal·lat una tanca vegetal d’arbus-
tos per tal de donar ombra i recolli-
ment al pati de l’edifici. Alhora, a 
l’avinguda del Bosquet també s’han 
plantat 14 lledoners per fer ombra i 
millorar aquest espai verd. A les 
dues plantacions s’ha instal·lat un 
sistema de reg per garantir la super-
vivència dels arbres i optimitzar el 
consum d’aigua.

amb els quals preveu ingressar un total 
de 2.200€, que cobreixen gairebé la 
meitat del lloguer de l’aparcament.

····················································································································································································································································
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Programa d’activitats al ParcAl març, Jornades Gastronòmiques 
El vi i la gastronomia tornaran a do-
nar-se la mà a la vuitena edició de 
les Jornades Gastronòmiques del Vi 
DO Alella que se celebren de l’1 al 
31 de març. Organitzades pel Con-
sorci DO Alella, s’espera la partici-
pació de més de mig centenar de 

restaurants d’una 
vintena de municipis 

del Maresme i del Va-
llès Oriental que oferiran 
menús preparats espe-
cialment per a l’ocasió. 
L’oferta és ben variada i 
adequada a tots els 
gustos i butxaques. Els 

vins que acompanyen els 
plats se serveixen en copes, 

de manera que els comensals 
poden degustar més varietats 
de vins amb els menús que 

ofereixen els restaurants que 
participen a la jornada. 

Trobades de cellers i restaurants
Amb motiu de l’organització de la 
vuitena edició de les Jornades Gas-
tronòmiques del Vi DO Alella, que 
se celebraran durant tot el mes de 
març, el Consorci DO Alella va or-
ganitzar el 14 de gener de 2013 la 
segona edició del Getting Contact 
Professional DO Alella. L’esperit 
d’aquesta trobada, en la qual els 8 
cellers de la DO presenten les nove-
tats de la nova anyada als restaura-
dors del territori, és crear un espai 
de tast i d’assessorament a mans 
dels professionals dels cellers per 
tal que el restaurador triï quins vins 
del territori harmonitzaran els seus 
suggeriments de cuina per a les 
properes Jornades Gastronòmi-
ques. La trobada es va celebrar al 
Centre Cívic La Fàbrica de Cabrils. 

 

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

Taller de papallones: 6 i 7 d’abril i 16 de juny de 10 a 14h
Taller d’amfibis: 13 d’abril de 10 a 14h
Taller de rèptils: 5 de maig de 10 a 14h
Jornada de seguiment de caixes niu: 8 de juny de 10 a 14h
Taller de plantes medicinals: 12, 13 i 14 de juliol de 17.30 a 20.30h i de 10 a 14h
Curs de patrimoni arqueològic. Castells del Parc. 21 i 22 de setembre de 10 a 14h 
Taller sobre els bolets: 15, 16 i 17 de novembre de 10 a 14h 

SORTIDES 
Observacions d’aus: 10 de febrer de 9.30 a 14h
La ruta prehistòrica de Can Gol-Céllecs: 10 de març de 9.30 a 14h
L’ermita de Sant Mateu: 14 d’abril de 9.30 a 14h
Reconeixement de plantes medicinals: 12 de maig de 9.30 a 14h
Identificació de les plantes amb flor: 9 de juny de 9.30 a 14h
Observació de rapinyaires nocturns: 7 de juliol de 20.30 a 24h
Observació de rapinyaires diürns: 8 de setembre de 9.30 a 14h
El bosc a la tardor: 13 d’octubre de 9.30 a 14h 
Coneixement de bolets al sector nord del Parc: 10 de novembre de 9.30 a 14h
Coneixement de bolets al sector sud del Parc: 8 de desembre de 9.30 a 14h 

CURSOS I TALLERS 

El Punt d’Informació del Parc de la 
Serralada Litoral de l’Oficina de Turisme 
ja té preparat el programa d’activitats 
d’enguany amb prop d’una vintena 

de
llès
me
ci
L’
ad
gu

vins
plats se

de maner
poden de
de vins 

ofereixe
part

Carnestoltes al Club dels Vins 

Blancs joves des del 22 de febrer 

Els Vins de Carnestoltes donen pas a partir del 22 
de febrer, i fins al 4 d’abril, a una nova promoció 
centrada en els vins de Setmana Santa, amb no-
ves collites 2012 i les aromes de flors blanques 
de primavera. Els vins triats són: Marfil Negre 
2012 (Alella Vinícola), Pansa Blanca (Alta Alella), 
Blanc 2012 (Bouquet d’Alella), Negre Jove Merlot 
2012 (Celler Can Roda), Foranell Garnatxa 2008 
(Joaquim Batlle ), Roura Blanc sauvignon Blanc 
2007 (Roura) i Santa Maria (Serralada de Marina). 

···································································································
L’Enoteca proposa un concurs d’ampolles vestides per a Carnestoltes. 

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

Després de l’èxit de la primera trobada, 
el Club dels Vins de l’Enoteca prepara 
una segona cita per al dissabte 16 de 
febrer, a les 13h. La trobada gira a l’en-
torn dels vins de Carnestoltes i té sor-
presa. A més de tastar els vins DO Ale-
lla i descobrir secrets de la degustació i 
de l’acompanyament, la sommelier 
Rosa Vila proposa un concurs d’ampo-
lles vestides per a Carnestoltes. Per 
participar-hi cal fixar-se en les ampo-
lles que es promocionen aquests dies a 
l’Enoteca, triar-ne una, fer-li un vestit a 
mida i portar-la a l’Oficina de Turisme 
abans de les 13h del 16 de febrer. Les 
persones assistents al Club votaran els 

vestits i el disseny guanyador rebrà un 
premi (www.alella.cat/turisme).

de cursos i sortides. Les activitats són 
gratuïtes però cal fer inscripció prèvia 
a l’Oficina de Turisme. Informa-te’n a: 
www.alella.cat/turisme.  
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Pasqualotto exposa a Can Manyé Cursos i tallers per a joves
El Punt d’Informació Juvenil té pre-
parats quatre cursos i tallers per a 
joves per als mesos de febrer, març 
i abril. La primera proposta és un 
taller per aprendre les nocions bàsi-
ques de la llengua de signes, adre-
çat a joves a partir de 16 anys, que 
es farà en quatre sessions: el 21 i 
28 de febrer i el 7 i 14 de març, de 
19 a 21h. Per als dies 12 i 19 de 
març, de 10 a 12h, s’ha programat 
un taller de coaching per ajudar els 
joves d’entre 23 i 29 anys a aclarir 
el seu futur professional. Les dues 
darreres propostes s’adrecen a jo-
ves a partir de 16 anys i giren a 
l’entorn d’Internet: una xerrada per 
vendre online, que es farà el 21 de 
març, de 18 a 20h; i un curs de 
recerca de feina a través de la xarxa 
programada per al 5, 12 i 26 
d’abril, de 18 a 20h. 

El 17 de febrer fem l’Esquiada Jove
La Regidoria de Joventut torna a or-
ganitzar enguany una sortida a la 
neu. L’Esquiada Jove es farà el 17 
de febrer a les pistes de Cerdanya 
Puigmal 2900. Informa-te’n a 
www.alellajove.cat.  

“Més llum!” Les paraules que Johann 
Wolfgang von Goethe, precursor del ro-
manticisme alemany, va pronunciar en 
el llit de mort, amb la presència de 
Wittegenstein, Riemer i Kräuterm, és el 
cos teòric i el concepte de partida de la 
instal·lació que el reconegut artista 
Mario Pasqualotto exposa a Can Ma-

···································································································
L’artista reflexiona sobre les febleses i les fragilitats humanes amb l’exposició 
‘Ànima...més llum! Ànima...res més!’ que es pot veure de l’1 al 17 de març.

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

L’exposició parteix de les darreres paraules de Goethe. 

Mirades de dones als actes del 8 de Març

Erika Bornay, historiadora de l’Art de la UB i escriptora. 

Alella torna a afegir-se enguany als 
actes de commemoració del Dia 
Internacional de la Dona. L’acte central 
es farà a Can Lleonart el 8 de març, a 
partir de les 19h, i consistirà en la 
lectura del manifest institucional, que 
enguany anirà a càrrec de l’alellenca 
Rosa Domènech, diplomada en Treball 
Social, directora de l’entitat Impuls a 
l’Acció Social i membre de la Junta 
Directiva de l’Ateneu Barcelonès. 
Seguidament es farà un cinefòrum en 
el qual es projectarà el documental 
Filmar el desig, viatge a través del 

cinema de les dones, dirigida per 
Marie Mandy. Es tracta d’un recorregut 
pel cinema realitzat per dones en el 
qual aquestes s’interroguen sobre les 
formes com han filmat el desig femení.

L’art sobre Bali fins al 20 de febrer 

Fins al 20 de febrer es pot veure a Can Manyé 
l’exposició “Taksu of Bali, un ritu compartit”, 
amb obres de l’artista alellenca Rosa López 
Calull que fixen el pinzell en l’especial sentit 
de pertinença de la cultura balinesa. El 10 de 
febrer, a les 12h, es farà una visita comentada 
per l’artista i el 17 de febrer, a la mateixa hora, 
un taller familiar en què es treballarà el concep-
te balinès de l’equilibri.

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

Conferència a Can Manyé 
Can Manyé s’afegeix als actes amb una 
conferència de l’escriptora i historiado-
ra de l’Art Erika Bornay, en la qual es 
planteja un debat sobre la iconografia 
de la dona al llarg de la història de l’art 
realitzada des de la perspectiva dels 
homes. Amb el títol “La dona real i la 

dona imaginària”, la conferència s’ha 
programat per al 7 de març, a les 20h, 
dins del programa del 2n Festival Mi-

rades de Dones que organitza l’associ-
ació Mujeres en las Artes Visuales. 

El jovent també s’hi apunta
El jovent també se suma enguany a la 
celebració del 8 de març a través del 
repartiment de xapes amb el símbol de 
la dona que realitzaran especialment 
per a l’ocasió. Les xapes es repartiran a 
l’Institut, on també es penjarà el mani-
fest i es faran xerrades.

L’Associació de Dones Montserrat 
Roig ho celebra el 9 de març amb un 
sopar i l’Associació Dones Solidàries 
tornarà a repartir flors el 8 de març 
pels comerços d’Alella. 

·······················································································································································
Erika Bornay, historiadora de l’Art, i Rosa Domènech, diplomada en Treball Social, són les convidades d’enguany.

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

nyé de l’1 al 17 de març. Amb el títol 
“Ànima...més llum! Ànima...res més!”, 
l’artista ens proposa una reflexió sobre 
les fragilitats, les febleses i les emoci-
ons humanes. I ho fa donant vida i cre-
ant el seu particular univers biològic a 
partir d’elements inanimats que ens 
són familiars: plàstics, neons, ferros, 
planxes de vidre o metacrilats.
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Blues i jazz de luxe als Ritmes a les Golfes 
···································································································
Les entrades es posen a la venda a partir de 4 de febrer a Can Lleonart.

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

El cicle de Ritmes a les Golfes de Can 
Lleonart torna aquest mes amb una 
cartellera de luxe. Dos dels directes de 
blues i jazz més valorats del panorama 
musical català. Big Mama & The Crazy 
Blues Band, la matriarca del blues ca-

Altres propostes 

Tertúlies
Dijous 28 de febrer a les 20h 
Crisi i salut mental, amb el Dr. Salvador Ros 
Sortides
Dimecres 13 de febrer a les 8h
El Parc Natural de la Serra del Montsant 
Diumenge 17 de febrer de 9 a 17h
Sortida pràctica d’orientació per la muntanya
Dimecres 13 de març a les 19.30h
Teatre Lliure ‘La vida és sueño’
Dimecres 20 de març a les 7.30h 
El Parc Natural del cap de Creus

···································································································
Alella recupera amb èxit la desfilada d’animals gràcies a una iniciativa 
promoguda per l’Associació de Trabucaires del Vi d’Alella.

···································································································
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Més de 50 cavalls als Tres Tombs XXX Mostra Literària del Maresme
De l’11 al 25 de febrer es poden 
presentar a Can Lleonart els treballs 
de la fase local de la XXX Mostra 
Literària del Maresme. El concurs 
és obert a totes les persones que 
visquin o treballin a Alella i el vere-
dicte es farà públic el 21 d’abril. El 
jurat de poesia està format per Pau 
Brinques, Pep Casas, Rosa Illa, 
Mercè Millàs i Eduard Miró i el pro-
sa per Rosa Casas, Susanna Clavell, 
Anna Ibarz, M. Rosa Martínez i Pau-
lina Rubio. 

Descomptes al Complex Esportiu
El Complex Esportiu ofereix fins al 
15 de febrer un descompte especi-
al del 50% en les quotes d’inscrip-
ció. Amb la campanya de promoció 
la primera quota és gratuïta i inclou 
una bossa d’esport de regal. 

·············································································································
talà i la banda que du el nom del pri-
mer disc de blues de la història, actua-
ran a Can Lleonart el 15 de febrer a les 
22h. El cicle es tanca amb un concert 
d’Andrea Motis, la revelació del jazz 
català amb el veterà saxofonista Josep 

Big Mama & The Crazy Blues Band actuaran el 15 de febrer. Andrea Motis & Joan Chamorro & Josep Traver. 

Chamorro, molt ben acompanyats per 
Josep Traver a les guitarres i altres cor-
des programat per al 22 de febrer. Les 
entrades per als dos concerts es poden 
adquirir a Can Lleonart des del 4 de 
febrer.  
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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 Política, transparència i confiança: la terna imprescindible

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Principi d’entesa 

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

Més de 300 polítics estan imputats en presump-
tes casos de corrupció que es despleguen per tot 
el territori de l’Estat espanyol. Els casos de cor-
rupció afecten tots els nivells de l’administració i 
a quasi totes les formacions. Les investigacions en 
marxa esquitxen tant els que han estat membres 
del Govern de l’Estat, com a dirigents autonòmics i 
responsables municipals. La majoria dels casos de 
corrupció oberts a l’Estat s’estenen en alguns dels 
seus més de 8.000 municipis, en què hi ha gairebé 
mig centenar d’ex-alcaldes i una trentena d’alcaldes 
en actiu que estan sent investigats judicialment.

Aquests són alguns dels titulars o comentaris de 
premsa que en els darrers mesos fan evident que els 
casos de corrupció es multipliquen, provocant des-
ànim i desconfiança en una societat especialment 
castigada per la crisi econòmica; una societat que 
veu amb incredulitat com alguns dels que li estan 
exigint esforços i imposant sacrificis no tan sols no 
s’apliquen aquestes mesures a ells mateixos, sinó 
que s’aprofiten dels seus càrrecs per a obtenir un 
benefici econòmic personal o partidista. És cert que 
es tracta d’una minoria, però la sospita i el descrèdit 
es va generalitzant i posa en dubte la credibilitat i 

Sembla que algunes coses es mouen, a l’Ajunta-
ment. Les prioritats en la gestió dels nostres recur-
sos a poc a poc s’ordenen en la bona direcció. CIU 
i ERC-SxA, a través de les al·legacions pertinents 
a pressupostos, hem acordat un Pla de potenciació 
del comerç, l’emprenedoria i l’ocupació a Alella, 
amb la seva corresponent dotació pressupostària 
(encara que sigui via modificació de crèdit). Per 
això no hem votat  contra els pressupostos Munici-
pals  per l’any 2013. Estem davant una oportunitat 
d’entesa que no hauríem de desaprofitar. Amb tot, 
seria bo que les virtuts i l’abast  d’aquest principi 
d’entesa s’expliquessin  per les dues parts pública-
ment, de manera oberta, sense reticències.

No tenim cap interès en influir ni perjudicar el 
pacte local de govern, tot i que certament cada dia 
que passa aquest pacte pugui resultar més difícil i 
incòmode per a les parts. I més difícil d’entendre 
en general. 

Ara el PSC d’Alella ha votat a favor de la so-
birania de Catalunya!? Bé, esperem sincerament 
que això s’encomani a la resta del partit... Perquè 
almenys en les coses importants s’hauria d’evitar 
caure en un excés de gesticulació partidista i en 
afanys de notorietat personal. En lloc de tacticis-

l’honestedat de tota la classe política i això, en la 
distància curta del món local, és molt perillós.

Des d’ERC+SxA rebutgem i condemnem aques-
tes actuacions, reiterem el nostre compromís de ri-
gor i transparència amb el que hem estat treballant 
els darrers anys i que ha permès assolir els actuals 
nivells econòmics i de serveis del nostre Ajuntament 
i reivindiquem la urgència de desenvolupar una llei 
de transparència. Una llei que ja estava en marxa al 
Parlament l’anterior legislatura i que es va aturar per 
la convocatòria de les eleccions anticipades del 25-N. 

Aquesta convocatòria va respondre a una voluntat 
majoritària d’iniciar el camí cap a la construcció d’un 
nou Estat. Construir un nou estat és també construir 
unes noves institucions. I justament són les institu-
cions polítiques i econòmiques que es dissenyin les 
que seran clau per prevenir la corrupció. Cal doncs 
que tots, i especialment els partits i grups favorables 
al dret a decidir, ens determinem per dotar el siste-
ma polític i les administracions d’una transparència 
que faci que el ciutadà pugui mantenir la confiança 
en els seus representants. Tenir i mantenir aquesta 
confiança dels alellencs i alellenques és fonamental 
i per això treballem des del nostre grup municipal.

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

mes i maniobres de supervivència ara toca hones-
tedat i sinceritat política. La claredat per damunt 
de tot. 
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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 El teatre segueix

PARTIT POPULAR Ara és el moment de la responsabilitat 

Fa poques setmanes ha quedat oberta la X Legislatura 
al Parlament de Catalunya. El Govern de la Generalitat 
i aquesta Cambra, com a representació dels ciutadans 
de Catalunya, han de saber donar resposta als proble-
mes que dia a dia afrontem els catalans. Catalunya 
està immersa en la pitjor crisi econòmica i financera 
que recorda la nostra generació. En els darrers quatre 
anys a Catalunya, l’atur s’ha incrementat en 496.700 
persones. 840.400 catalans no tenen feina i la taxa 
d’atur ha passat del 8,95% el 2008 al 22,56%. I un 
segment de població que més està patint la crisi que 
viu el nostre país, són els joves que, amb un 49,01% 
d’atur veuen llastrat el seu futur, sovint, després d’anys 
de preparació i esforços. Però aquesta no és només 
una crisi d’atur, una més que discutible gestió dels go-
verns de la Generalitat han deixat a Catalunya en una 
complexa i difícil crisi financera. Si no es prenen me-
sures correctores urgents, difícilment Catalunya podrà 
complir amb els objectius de dèficit exigits per Europa i 
Espanya. Durant el tercer trimestre de 2012, segons el 
Banc d’Espanya, el deute públic a Catalunya ha arribat 
els 51.938 milions d’euros, és a dir, al 24,1% del PIB 
català. La situació  es veu agreujada amb la caiguda 
de la demanda interna del consum i de la inversió pri-
vada, així com pel tancament d’empreses. Catalunya, 

en els últims divuit mesos, ha perdut més de 6.000 
empreses i més de 8.000 autònoms. A més de l’afec-
tació que sobre l’estat del benestar té l’increment de 
l’atur, les polítiques de despesa incontrolada han aca-
bat de posar en risc els serveis públics. Garantir l’es-
tabilitat pressupostària i la reducció dels dèficit no ha 
de ser incompatible amb garantir l’estat del benestar, 
i en aquest sentit estem convençuts que a Catalunya 
podem treballar per una millora del finançament de la 
Generalitat que vagi lligada a una millora generalitza-
da dels serveis públics. Durant aquesta legislatura es 
durà a terme la revisió del model de finançament de 
les comunitats autònomes. En aquest marc, ha de ser 
una prioritat aconseguir un nou sistema de finança-
ment singular per a Catalunya que resolgui el problema 
sistèmic d’insuficiència financera de la Generalitat per 
atendre a les seves competències, respectant el prin-
cipi d’ordinalitat i garantint el principi de solidaritat, 
entès aquest com a finalista per tal de no perjudicar la 
capacitat de créixer i de competir de l’economia cata-
lana. Ara no és moment de posar en marxa projectes 
polítics deslleials amb Espanya i amb els catalans. No 
és moment d’inventar vies d’escapament cap a una 
suposada independència quan el que es necessita és 
treballar tots plegats per guanyar la batalla a la crisi.

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

El govern, amb l’abstenció de CiU i PP, ha aprovat 
unes modificacions en el Pressupost 2013 que ni 
tan sols estaven documentades. L’alcalde va dei-
xar anar un parell de promeses, i amb això CiU 
en va tenir prou. I jo me pregunto, si ni tal sols 
compleixen el seu propi pressupost, com es pos-
sible que creguin que el govern tirarà endavant 
propostes de CiU sense que ni les dotin d’una par-
tida pressupostaria ? I si el govern diu admetre les 
al·legacions de CiU, on son aquestes al·legacions? 
Assistim atònits a un emmirallament ERC-CiU a 
Alella, suposem per pura mimètica, pròpia d’una 
manera de fer política que no compartim, perquè 
està al marge del servei públic. Cada dia els pro-
blemes del poble estan mes lluny de les agendes 
dels nostres polítics i així aproven un pressupost 
amb 400.000€ per a despeses “imprevistes”, i es 
queden tan amples. Tot això al Ple Extraordinari 
del 22 de gener.

I segueix el teatre quan l’Alcalde se’n va a 
l’agencia tributaria catalana amb 42.000€ i abans 
de sortir al TN migdia per reclamar la sobirania 
fiscal, aquests diners ja estaven a Madrid. I això 
que sap perfectament, ni ho diu ni ho escriu. Cada 
dia hi ha més distancia entre els polítics i la gent.

Al Ple Ordinari, Gent d’Alella va presentar un 
moció per fer pressupostos participatius el 2014 
que no va rebre el suport necessari per ser aprova-
da. Vam parlar de l’IBI, del vandalisme, del fracàs 
a la Comissió de Treball dels Escolapis.... Convido a 
aquells que no van escoltar els arguments dels por-
taveus a que llegeixin l’acta quan estigui aprovada.

Mercè Marzo, 

portaveu del grup municipal de Gd’A



PLE ORDINARI DEL 29 DE NOVEMBRE DE 2012. Podeu consultar l’acta del Ple al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Aprovació de modificació de crèdit 
El Ple va aprovar un expedient de modificació de crèdit per 
poder atendre despeses no pressupostades o amb consig-
nació insuficient per un import total de 614.100 euros. 
D’aquests, 81.526 euros són per transferència de crèdits, 
disminució d’unes partides i l’augment d’altres que es 
destinen als cursos de Can Lleonart, reformes d’edificis, 
programari informàtic, estudis i treballs tècnics, i assesso-
ries i honoraris professionals. La resta són d’una modifica-
ció de crèdit extraordinari per un import  de 532.575 eu-
ros, la major part dels quals, 425.291 euros, es destinen 
a assumir el pagament derivat d’un procés d’expropiació 
iniciat l’any 2002 en una zona verda privada del carrer 
Rosaleda, al barri de Can Sors. L’Ajuntament ha signat 
un conveni amb els propietaris del terreny, que posa fi a 
aquest litigi, segons el qual la finca passa a ser propietat 
municipal a canvi del pagament per part de l’Ajuntament 
de la quantitat pactada. La resta són per finançar obres 
a la xarxa de subministrament d’aigua de Cal Vell, nous 
sistemes de comunicació, un punt de càrrega de vehicles 
elèctrics i un projecte d’eficiència energètica.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, PSC, CiU i PP i 
el vot en contra de Gd’A. 

Aprovació de convenis urbanístics atorgats entre l’Ajunta-
ment i la Societat Cooperativa d’Habitatges ARAUCA.
El Ple va aprovar provisionalment els convenis urbanístics 
atorgats, en data 6 de novembre de 2012, entre l’Ajunta-
ment d’Alella i la Cooperativa d’Habitatges ARAUCA pels 
quals es fixen les condicions econòmiques del desenvolu-
pament del Sector de Can Calderó i Can Serra.
Aprovat per unanimitat 
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Dret a decidir i altres 

manscg@alella.cat

En el ple del passat dijous 31 de gener, el nostre 
Grup Municipal va donar suport a la moció per atu-
rar els desnonaments hipotecaris de la residència 
habitual.  Pensem que aquest  “petit gra de sorra” 
ha de contribuir a millorar el benestar dels alellencs 
i alellenques que es puguin trobar en aquesta situa-
ció tant difícil i dramàtica. Celebrem l’aprovació de 
la moció per unanimitat, una moció amb vocació 
de servir, i amb una clara intenció cohesionadora.

El nostre Grup Municipal, després de la polèmica 
que s’ha produït al Parlament de Catalunya envers a 
la postura presa per el Grup Parlamentari Socialista, 
hem decidit votar afirmativament a la declaració de 
sobirania per el Dret a Decidir aprovada en el Parla-
ment de Catalunya, i ho hem fet amb la ferma con-
vicció de que som fidels al compromís electoral amb 
el que ens vam presentar a les eleccions al Parlament 
de Catalunya ( Dret a Decidir), a més de deixar palès 
el nostre tarannà permeable a la demanda de la soci-
etat, i amb la voluntat de posar en solfa un dels nos-
tres valors més nostrats “el democràtic”, tant propi 
de la més alta tradició del Socialisme Catalanista, un 
socialisme, que sempre ha estat a l’altura, a l’hora de 
donar suport a Catalunya en els “atzucats” que anat 
sortejant al llarg de la historia recent del nostre país.

No volem deixar de ressaltar que el debat sobira-
nista, divideix i tensiona la societat, i és responsa-
bilitat de tots actuar amb seny.

Per altra banda, volem expressar la profunda pre-
ocupació per les dades d’atur que hi ha entre els jo-
ves, l’agrupació i el Grup Municipal volem instar, tant 
al govern de la Generalitat com al de l’Estat Espanyol, 
a  que encetin polítiques per incentivar l’inserció labo-
ral d’un col·lectiu amb un futur força complicat. 

I aprofitem per expressar la nostra preocupació 
per l’augment de casos de corrupció que ultima-
ment salten a la palestra de manera escandalosa.  
Hem d’intentar entre tots canviar aquest paradig-
ma i apostar d’una vegada per totes a concretar 
una llei de transparència contundent que posi fre a 
aquest tipus d’accions.

Acords del Ple

Glòria Mans, 

Portaveu del grup municipal de PSC 
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CALENDARI DEL CONTRIBUENT GENER - MARÇ 2013
Mercat municipal (1r trimestre)                                      04.01.2013 a 05.03.2013
Taxa ocupació via pública (1r trimestre)                   04.01.2013 a 05.03.2013
Taxa cementiri municipal                                      04.02.2013 a 04.04.2013
IBI (1ª fracció domiciliat )                                      01.03.2013
IBI urbana (no domiciliat)                                               05.03.2013 a 06.05.2013

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 26 de febrer al 3 de març
Del 26 al 31 de març (29 tancat)
Dimarts a dissabte de 9.30 a 14 h i de 16.30 a 18.30 h i diumenge de 10 a 
13.30 h. Dilluns tancat. 
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
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
De dimecres a dissabte 10 a 14.30 h i de 15.30 a 17.30 h 
Diumenge de 10 a 14.30 h. Dilluns i dimarts 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 15 de febrer a l’aparcament de davant de Can Lleonart de 10.30 a 13 h. 
L’oficina mòbil d’atenció al consumidor de la Diputació atén les vostres consultes sobre consum. 

BUS CONSUM

Nova sessió per tramitar el DNI electrònic a la Policia Local: 12 de març. La data de recollida del carnet és el 18 
de març. Cal apuntar-s’hi prèviament (tel. 93 555 24 12). 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: GENER I FEBRER

2 i 3 de febrer    GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 082
9 i 10 de febrer    MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
16 i 17 de febrer      BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 838
23 i 24 de febrer    GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 082
2 i 3 de març    MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
9 i 10 de març    BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 838
16 i 17 de març          GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 082
23 i 24 de març    MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
29, 30 i 31 de març    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

L’Oficina de Turisme ha canviat d’horari. Des del passat mes de gener obre de dimecres a dissabte, de 10 a 14.30 h i de 
15.30 a 17.30 h, i diumenge de 10 a 14.30 h. Dilluns i dimarts romandrà tancada. www.alella.cat/turisme 

NOU HORARI DE L’OFICINA DE TURISME 
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Agenda d’activitats

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

20h De la Plaça de l’Ajuntament al Casal d’Alella 

Carnestoltes. Cercavila amb la Colla de Gegants, Capgrossos, Grallers 
i Timbalers d’Alella amb el suport de l’Ajuntament. Botifarrada popu-
lar davant del Casal d’Alella. 
Organitza: Colla de Gegants, Capgrossos, Grallers i Timbalers d’Alella

23h Casal d’Alella

Carnestoltes. Ball i concurs de disfresses amb el grup Clau de 
Sol. Premi a la millor disfressa individual, en parella i en grup. 
Entrada: 3 euros. Gratuït per a tothom que vingui disfressat i per als 
socis i sòcies del Casal d’Alella. 
Organitza: Casal d’Alella

Dissabte 9 de febrer

9.30h Ajuntament de Cabrils

Sortida d’observacions d’aus al Parc de la Serralada Litoral. 

Inscripcions a l’Oficina de Turisme d’Alella (www.alella.cat/turisme).
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral

11h Plaça de l’Ajuntament*

Festa de Carnestoltes. Xocolatada, cercavila, espectacle infantil 
“Carnestoltes, 25 voltes” i cremada del Carnestoltes.

12h Can Manyé*

Visita comentada a l’exposició “Taksu of Bali, un ritu compartit” amb 
l’artista Rosa López Calull.

Diumenge 10 de febrer 

19.30h Can Lleonart*

Cinema social. Incendies. (Doblada al català). Cicle programat per 
la Comissió de Cooperació Internacional.

Dijous 7 de febrer 

20h Can Lleonart*

Cinema en versió original. Bienvenue chez les Ch’ts. 

Dimecres 6 de febrer 

10.30h Plaça d’Antoni Pujadas*

Calçotada a Valls i visita a la Giralda de l’Arboç. Preu sòcia: 33 

euros, no sòcia: 40 euros. 

Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

Dissabte 23 de febrer 

8h Plaça d’Antoni Pujadas*

Sortida. El Parc Natural de la Serra del Montsant (www.canlleonart).

Dimecres 13 de febrer 

20h Can Lleonart*

Ritmes a les Golfes. Concert de Big Mama & The Crazy Blues Band. 
Preu: 4 euros (gratuït per a menors d’edat). Entrades a la venda a 
partir del 4 de febrer a Can Lleonart (www.canlleonart.com). 

Divendres 15 de febrer 

13h Oficina de Turisme*

2a Trobada del Club dels Vins. Tast de vins DO Alella i Concurs de 
vestits d’ampolles per a Carnestoltes, amb la sommelier Rosa Vila 
(www.alella.cat/turisme). 

23h Casal d’Alella

Track’s Bar en concert. Una banda que recupera temes dels grups més 
coneguts i populars de rock, combinades amb peces de creació pròpia. 
Organitza: Casal d’Alella

Dissabte 16 de febrer 

6h Plaça d’Antoni Pujadas*

Esquiada Jove 2013. Anirem a les pistes de Cerdanya Puigmal 2900 
(www.alellajove.cat). 

De 9 a 17h Riera Principal davant de la Plaça d’Antoni Pujadas*

Sortida pràctica d’orientació per la muntanya (www.canlleonart.com)

12h Can Manyé*

Taller familiar “Balance” sobre concepte balinès de l’equilibri. 

Activitat programada dins de l’exposició “Taksu of Bali”.

Diumenge 17 de febrer 

22h Can Lleonart*

Ritmes a les Golfes. Andreu Motis & Joan Chamorro & Josep Traver. 

Preu: 4 euros (gratuït per a menors d’edat). Entrades a la venda a 
partir del 4 de febrer a Can Lleonart (www.canlleonart.com). 

Divendres 22 de febrer

Fins al 20 de febrer

“Taksu of Bali, un ritu compartit”. 

Una personal i particular mirada a la comunitat balinesa de l’artista 

alellenca Rosa López Calull.

Visita comentada per l’artista: 10 de febrer
Taller familiar “Balance”: 17 de febrer

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

De l’1 al 17 de març

“Ànima...més llum! Ànima...res més!”. Una reflexió de Mario 
Pasqualotto sobre les febleses, les fragilitats i les emocions humanes. 
Inauguració: 1 de març a les 20.30h.

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

Exposicions a Can Manyé*

Dimecres 6 de febrer 20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia

Xerrada La Jove de les espècies i la cuina d’hivern, a càrrec de 
M. Pilar Ibern “Gavina”. Com donar calidesa i salut en l’estació 
hivernal amb maridatge d’història de la gastronomia afrodisíaca i 
llibres i pel·lícules.

Divendres 8 de febrer 20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia

Espectacle musicopoètic Videvida amb Marc Egea, viola de roda, i 
Salvador Giralt, poeta. El vi és sang, el vi és vida, el vi és amor. No 
es pot explicar amb paraules però sí que és, per a Dionís, la musa de 
la poesia i de la música. Ell ens ajudarà, a nosaltres i a vosaltres, a 
enaltir-lo en una comunió de la terra.

Dijous 14 de febrer 20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia

Club de lectura amb El silenci de les vinyes de Gisela Pou. 
Els assistents podran compartir la lectura amb l’autora.

Dimarts 19 de febrer 17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia

L’hora del conte a càrrec de Roger Cònsul. En Pansa Blanca i en 
Syrah dins la bóta de Sant Ferriol. Maridatge de rondalles catalanes i 
d’arreu del món amb el millor bouquet del vi d’Alella. 

Dijous 21 de febrer 20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia

Contes sorneguers de Pere Calders interpretats per Carme Pla. Contes 
seleccionats i explicats de manera teatral tot aprofitant el to burleta 
que caracteritza l’autor per crear un espectacle amb humor i certa 
mala bava. 

Biblioteques amb DO*

20h Can Lleonart*

Crisis i salut mental. Conferència a càrrec del Dr. Salvador Ros, 
psiquiatre de l’Hospital del Mar. 

Dijous 28 de febrer



DIJOUS 7 DE MARÇ · 20 H · CAN MANYÉ
Xerrada La dona real i la dona imaginària, a càrrec d’Eri-
ka Bornay, escriptora i historiadora de l’Art. 
Acte inclòs dins del programa del 2n Festival Mirades de Dones.

DIVENDRES 8 DE MARÇ · D’11 A 13 H · COMERÇOS D’ALELLA
Repartiment de flors solidàries
Organitza: Associació Dones Solidàries d’Alella

DIVENDRES 8 DE MARÇ · 19 H · GOLFES DE CAN LLEONART
Lectura de manifest institucional, a càrrec de 
Rosa Domènech, diplomada en Treball Social.
Cinefòrum. Filmar el desig, viatge a través del cinema 
de les dones. Un recorregut pel cinema realitzat per dones, dirigit 
per Marie Mandy, en el qual aquestes s’interroguen sobre les formes 
com han filmat el desig femení. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

DISSABTE 9 DE MARÇ · 21 H · RESTAURANT MASIA MAS COLL
Sopar de celebració del Dia Internacional de les Dones
Preu: sòcies, 15 euros; no sòcies, 35 euros.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

8 DE MARÇ 
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES


