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L’Ajuntament no incrementa les tarifes
de la T-10 social que es manté en 6,80 €.
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El transport públic a demanda es consolida
amb més viatges i més usuaris.
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El dia 7 de gener comencen les inscripcions
als cursos d’hivern de Can Lleonart.
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Els comptes de 2013

El Ple municipal aprova un pressupost de més de
10,1 milions d’euros, un 5,8% inferior al de l’any passat.
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Els millors pessebres

reduir l’impost de bens immobles un 2,46% i els de vehi-

L’alcalde,
Andreu
Francisco i Roger

cles i guals en un 20%. A més creem una línia d’ajuts als
col·lectius menys afavorits per tal de fer front a l’impacte de
l’IBI. Aquestes decisions pretenen minorar la pressió sobre
les economies familiars en uns moments tan complicats com
els presents.
Això però, no ens ha impedit de fer uns pressupostos amb la
ferma voluntat de mantenir el nivell dels serveis municipals i
de manteniment del poble, així com de continuar prioritzant
l’educació i l’atenció a les persones. Els números es quadren
optimitzant la gestió i els recursos.
Si parlem d’inversions, aquest pressupost apunta dues actuacions que s’haurien d’iniciar durant el 2013 com són la
construcció de tres habitatges públics de lloguer al carrer Canonge i la nova pavimentació de la riera Coma Fosca entre “el
bolet” i la Torre del Governador. També donem un pas ferm
endavant respecte de la voluntat de desplegar la fibra òptica
fins a totes les llars d’Alella amb la redacció del seu projecte
executiu. Serà durant el primer semestre d’aquest any, i una
vegada coneguem quina serà l’aportació de la Diputació de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya en matèria d’inversions, quan estarem en condicions de poder concretar els
projectes que es duran a terme d’ara fins a final de mandat.
Malgrat la conjuntura econòmica continuem treballant per fer
d’Alella un poble més just i millor per viure.

Més de 4.500 euros per a La Marató
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EDICIÓ I COORDINACIÓ:
Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament d’Alella
D.L. B-17963-84 · Imprès en paper reciclat
Feu-nos arribar els vostres dubtes o suggeriments a comunicacio@alella.cat, consulteu www.alella.cat i
seguiu-nos a facebook i a twitter.
Exemplars i distribució gratuïts a tota la població.
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El pressupost municipal de 2013
supera els 10,1 milions d’euros
···································································································
Els comptes es van aprovar inicialment amb els vots a favor d’ERC+SxA
i PSC, l’abstenció del PP i el vot en contra de CiU i Gd’A.
···································································································
El Ple municipal va aprovar inicialment
el passat 20 de desembre el pressupost
de l’Ajuntament que enguany ascendeix a 10.162.500€, la qual cosa suposa una rebaixa del 5,8% (624.695€
menys) del pressupost inicial de 2012.
Els comptes generals han estat elaborats, com a l’exercici anterior, prenent
com a premissa la reducció d’ingressos
provinents de la baixada d’impostos i
taxes municipals i la previsible rebaixa
de les aportacions procedents d’altres
administracions, però amb la voluntat de mantenir les polítiques socials i
nivells de serveis que es presten a la
població sense posar en perill l’estabilitat econòmica. Els pressupostos es
van aprovar inicialment amb els vots
a favor d’ERC+SxA i PSC i l’abstenció
del PP i el vot en contra de CiU i Gd’A.
Segons va argumentar l’alcalde,
Andreu Francisco, a la sessió plenària
es tracta d’un pressupost “de continuïtat que permet mantenir els serveis
que es presten des de l’Ajuntament”.
L’elaboració del pressupost d’ingressos i despeses s’ha realitzat analitzant
l’execució pressupostària de l’exercici
2012 i aplicant les correccions que
s’han considerat necessàries d’acord
amb el context econòmic actual.

Rebaixa d’impostos
La reducció d’ingressos prevista del
5,8% respecte a l’exercici anterior
bé motivada, sobre tot, per la rebaixa d’impostos i taxes municipals —
del 2,4% del coeficient de l’IBI i del
20% de l’impost de vehicles i la taxa
de guals— amb l’objectiu d’alleugerir
la creixent pressió fiscal a la qual estan sotmeses les famílies. La rebaixa
ve derivada també de la disminució de
les transferències i subvencions procedents d’altres administracions.
D’altra banda, els impostos indirectes es preveuen augmentar si finalment
es desenvolupen les actuacions urbanístiques a la zona de Can Calderó, fet
que suposarà un augment dels ingressos derivats de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

Contenció a les despeses
Al pressupost de despeses destaca una
reducció d’un 6% del capítol de personal, que s’explica per l’aprimament
d’un 5% de la plantilla municipal entre
2012 i 2013 i la reducció de les hores
extres. Per enguany es preveu un lleuger increment de despeses del 4% per
béns i serveis corrents, que ve motivat
fonamentalment per l’augment de l’IVA

imposat pel Govern de l’Estat el juliol
de 2012.

A què es destinen cada 100€
del pressupost ?
24,39 € Manteniment del municipi
18,68 € Serveis generals
10,30 € Seguretat ciutadana
7,48 € Gestió de residus
6,93 € Serveis socials i sanitat
5,68 € Promoció cultural i festes
4,38 € Urbanisme i medi ambient
4,26 € Educació
2,92 € Promoció econòmica i turisme
2,72 € Mobilitat i transport públic
2,67 € Amortització de crèdit
2,60 € Obres Públiques
1,97 € Promoció de l’esport
1,49 € Noves Tecnologies
1,41 € Comunicació i informació
1,10 € Joventut
0,53 € Subvencions a entitats
0,49 € Cooperació internacional

Origen dels ingressos

Repartiment de despeses
Compra béns i serveis:
5.489.651 € / 54 %
Personal:
3.626.239 € / 36 %
Subvencions
558.910 € / 5 %
Operacions financeres:
300.000 € / 3 %
Inversions:
187.700 € / 2 %

5.886.200 € Impostos directes
1.554.900 € Taxes, preus públics i altres ing.
1.650.000 € Participació tributs de l’Estat
595.400 € Transf. Generalitat, Diputació i CCM
330.000 € Impostos indirectes
128.000 € Ingressos patrimonials
18.000 € Bestretes
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Les regidories s’estrenyen el cinturó
Els pressupostos de 2013 segueixen
en la mateixa línia que els de l’exercici
anterior: reduir la despesa però intentant que no repercuteixi en els serveis
que es presten a la ciutadania. Així de
les 22 regidories que té l’Ajuntament,
15 ha rebaixat les seves consignacions
respecte a l’exercici anterior.

Regidories

En el capítol de despeses cal destacar l’increment del 10% dels recursos
econòmics destinats a centres educatius públics i les seves AMPA; l’augment de les partides de servei de teleassistència i ajuts socials; i l’ampliació
de la dotació econòmica dels servei de
transport a demanda i de la targeta

T-10 social, entre d’altres.
Els 187.000€ pressupostats inicialment a inversions aniran destinats
majoritàriament a la reforma d’edificis
i mobiliari municipals, a la pavimentació de carrers, a la remodelació de
parcs, a la instal·lació de mobiliari i feines de senyalització de la via pública.

Total 2012

Total 2013

Regidories

Total 2012

Total 2013

ADMINISTRACIÓ

1.081.003 €

1.183.274 €

SERVEIS SOCIALS

653.870 €

644.900 €

GOVERNACIÓ

1.118590 €

1.047.236 €

MOBILITAT

335.050 €

276.350 €

SERVEIS URBANS

2.535.445 €

2.479.039 €

COMUNICACIÓ

146.305 €

143.105 €

64.475 €

58.443 €

EMPRENEDORIA, COMERÇ I OCUPACIÓ

84.010 €

39.442 €

HISENDA

695.622 €

929.142 €

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

52.500 €

50.000 €

URBANISME

261.620 €

263.288 €

ESPORTS

193.525 €

200.565 €

TERRITORI I MEDI AMBIENT

926.200 €

941.818 €

FESTES POPULARS

74.500 €

83.500 €

EDUCACIÓ

449.085 €

432.850 €

OBRES PÚBLIQUES

968.900 €

263.900 €

CULTURA

508.830 €

494.148 €

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

46.900 €

53.900 €

TURISME

231.100 €

257.100 €

ALCALDIA

58.815 €

57.595 €

JOVENTUT

164.750 €

111.653 €

INNOVACIÓ

136.100 €

151.250 €

SALUT PÚBLICA i EQUITAT

L’Ajuntament manté el preu de la T-10 social
·······················································································································································
El títol costa 6,80 euros i és per a menors de 18 anys, majors de 65 i persones aturades o amb minusvalidesa.

·······················································································································································
L’increment de tarifes del transport
públic aprovat per la Generalitat per a
l’any vinent no afectarà la T-10 social
que promou l’Ajuntament per a joves
menors de 18 anys, majors de 65 anys
i persones aturades o amb minusvalidesa. El Consistori ha decidit mantenir,
de moment, la mateixa tarifa de 2011
i de 2012, que és de 6,80€.
A més, el govern local, està estudiant la possibilitat de poder ampliar els
col·lectius beneficiaris de la T-10 social. Aquest títol subvencionat només
serveix per a les línies de transport local, l’Alella-Exprés i l’Alella-Circumval·
lació, i es pot adquirir a les oficines
de l’Ajuntament i al Punt d’Informació
Juvenil.

La T-10 s’incrementa un 3,7%
L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) va aprovar el passat 20 de
desembre un increment del 2,7% de
mitjana a les tarifes que s’apliquen al
sistema tarifari integrat, al qual pertanyen les línies de transport urbà d’Alella, a partir de l’1 de gener de 2013.
El bitllet senzill d’una zona es manté a
2€ després del fort encariment de l’any
passat. El títol més utilitzat, la T-10
d’una zona s’incrementa un 3,8% i
passa de 9,45 a 9,81€.
Les persones aturades que compleixen un seguit de requisits poden
demanar la T-Trimestre bonificada per
un preu global de 29,40€. Més informació a www.atm.cat.

Els bitllets de bus
TIPUS
Senzill
T-10
T-Jove*
T-Mes*
T-50/30
T-70/30
T-Trimestre
T-Trimestre aturats
T-Dia

1 ZONA
2€
9,80€
105€
52,75€
39,20€
54,90€
142€
29,40€
7,25€

2 ZONES
2,80€
19,40€
155€
77,45€
65,50€
79,40€
211€
29,40€
11.50€

(*) Bonificació del 20% per a famílies
nombroses de categoria general i del 50% per
a famílies nombroses de categoria especial i
famílies monoparentals.
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Més viatges i més passatgers al transport a demanda
·······················································································································································
El servei de taxis a demanda té més de 40 usuaris habituals i en fa prop d’una mitjana de 60 viatges mensuals.

·······················································································································································
El servei
usuaris i
persones
transport

de taxis a demanda guanya
ja són més de quaranta les
que utilitzen aquest mitjà de
per fer els seus desplaça-

Les destinacions
Des de la posada en marxa del servei l’abril de
2010 s’han fet un total de 1.483 viatges amb les
següents destinacions:
Consultori Local 470 viatges
Plaça Ajuntament 262 viatges
Can Lleonart 205 viatges
Complex Esportiu 200 viatges
Parades de bus 175 viatges
Can Gaza 162 viatges
Policia Local 9 viatges

ments. Des de la posada en marxa del
servei l’abril de 2010 s’han atès 1.483
demandes dels col·lectius que es poden beneficiar d’aquest mitjà de transports, que són les persones majors de
65 anys i aquelles que tenen reconegut
un grau de minusvalidesa superior al
33%. L’Ajuntament està valorant la
possibilitat d’ampliar els col·lectius beneficiaris d’aquest servei.
La demanda ha tingut un increment
progressiu: en un any s’ha passat de 39
a 44 usuaris amb el conseqüent augment del nombre de viatges. Així, el
2011 es van fer un total de 615 desplaçaments, i a inicis de desembre de
2012 ja se n’havien comptabilitzat 678.
El servei és fruit d’un conveni de col·
laboració signat amb els taxistes d’Ale-

Imatge de la concentració en defensa de l’escola catalana que va tenir lloc el 10 de desembre davant de l’Ajuntament.

L’Ajuntament d’Alella es va afegir a les
concentracions en defensa del model
d’escola catalana i l’immersió lingüística promogudes per somescola.cat (entitat que aglutina entitats del món educatiu i civil) que es van fer a diferents
municipis de Catalunya el passat 10
de desembre, com a resposta a l’esborrany de la nova llei LOMCE proposada
pel Ministeri d’Educació.

Moció al Ple municipal
El Ple municipal també es va pronunciar en defensa del model d’escola catalana aprovant una moció presentada
per ERC+SxA, PSC, CiU i Gd’A, en la
qual es rebutja l’esborrany del Ministeri d’Educació, es dóna suport a la comunitat educativa i s’insta el Govern
de la Generalitat a continuar aplicant la
Llei d’Educació de Catalunya (LEC).

lla. Funciona de dilluns a divendres i
per fer-ne ús cal efectuar la reserva amb
antelació al 93 555 24 51. El preu és
de 6€ per trajecte: 4€ els paga l’Ajuntament i 2€ els usuaris.

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

En defensa de l’escola catalana

El servei de transport a demanda guanya usuaris cada any.

Votacions als Consells Escolars
Aquest mes de gener es fan les
eleccions per renovar la meitat dels
membres dels Consells Escolars. El
calendari de votacions és el següent: a l’Institut Alella el 14 de
gener de 16.30 a 19h; a la llar
d’infants municipal Els Pinyons el
16 de gener a les 16.30h; a l’Escola Fabra el 16 de gener de 16 a
19h; i a l’Escola la Serreta el 18 de
gener de 16.30 a 17.30h.

Alella torna a mirar el món

Amb la presència dels set projectes
de desenvolupament que han rebut
suport alellenc, una xocolatada de
comerç just i un espectacle infantil
es van acomiadar l’1 de desembre
les 5es Jornades de Cooperació Internacional ‘Mirades al món’.
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L’Escola la Serreta posa a punt la seva biblioteca
L’Escola la Serreta ha començat a
donar forma a la seva biblioteca i a
condicionar-la com un espai atractiu
i dinamitzador que motivi els infants
a endinsar-se en el món de la lectura. Per fer-ho, el centre ha comptat
amb la complicitat d’un artista local,
el pintor Joan Laborda, que s’ha ofert
desinteressadament a pintar un gran
mural que pretén despertar l’interès de
l’alumnat pels llibres. És tracta d’un
bosc imaginari —de 6,5 metre d’ample
per 1 metre d’alt— amb dos infants al
mig que representa els mons fantàstics
que es poden obrir amb un llibre.
El centre ha destinat una part de
la subvenció anual que li dóna l’Ajuntament a l’adquisició de llibres i està

Aquest mes de gener arrenca una
nova edició del programa Voluntariat per la Llengua, que promou
l’Ajuntament d’Alella amb l’objectiu
de facilitar un espai de trobada entre voluntaris/es lingüístics que volen ensenyar a parlar la llengua catalana i d’altres persones aprenentes
que volen millorar la seva fluïdesa
verbal. Les persones interessades a
participar en el programa com a voluntaris o com a aprenents es poden inscriure del 14 de gener al 4
de febrer a la Regidoria d’Educació
tots els dies, de 8.15 a 14h (93
555 23 39 ext. 104) o bé enviar
un correu electrònic a educacio@
alella.cat), i dimarts, dimecres i dijous, de 18 a 20h a l’Espai Actiu/
Escola d’Adults.

Cursos a l’aula d’acollida
L’aula d’acollida ha programat per
al primer trimestre de l’any un curs
de orientació laboral per afavorir la
recerca activa de feina. Les classes
començaran el 22 de gener i s’impartiran els dimarts i dijous, de 10
a 12h, a l’aula d’acollida de Can
Gaza. Les inscripcions es fan el 15,
16 i 17 de gener. Més informació al
93 540 63 07 i a acollidaalella@
suara.coop.

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

En marxa una nova edició del
Voluntariat per la Llengua

L’artista alellenc Joan Laborda s’ha ofert desinteressadament a fer el mural de la biblioteca.

treballant en la seva catalogació amb
la previsió de poder obrir la biblioteca i

començar a fer-ne activitats a partir del
mes de març.

Set anys de PCO a l’Institut
···································································································
El Projecte Currículum Obert és possible gràcies a la col·laboració d’empreses
i institucions locals.

···································································································
L’Institut Alella ha encetat, per setè any
consecutiu, el Projecte Currículum
Obert (PCO) que es dur a terme amb la
col·laboració de l’Ajuntament d’Alella a
partir d’un conveni establert amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Aquest és un projecte inclòs en
el programa d’atenció a la diversitat
que té per objectiu afavorir que l’alumnat de 3r i 4t d’ESO que ho requereixi
pugui assolir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa i obtenir el
graduat d’ESO mitjançant una organització dels continguts i les matèries del
currículum diferent a l’establerta.
El Projecte Currículum Obert, que
requereix el compromís de les famílies,
inclou la realització de pràctiques en
empreses i/o dependències municipals
sota la supervisió i tutorització d’una
educadora, que depèn de la Regidoria
d’Educació, en coordinació amb el professorat de l’Institut. Al llarg d’aquests
set anys de funcionament hi han participat més d’un centenar d’alumnes
amb resultats molt satisfactoris, gràcies
a la col·laboració d’empreses i equipa-

ments locals que fan possible el programa, acollint aquests joves per tal que
puguin desenvolupar les pràctiques en
el sector professional que els interessa.
La Regidoria d’Educació anima les
empreses d’Alella a seguir col·laborant
amb aquest projecte i agraeix el suport
de les empreses i entitats col·
laboradores. Les empreses interessades a acollir joves del programa es poden posar en contacte amb la Regidoria
d’Educació de l’Ajuntament (93 555
23 39 ext.104 i educacio@alella.cat).

Els col·laboradors d’aquest curs
3 Automoció, reparació i manteniment
d’automòbils
Alella Motors
Centre Jardineria Arenas
Oligràfic Impressors
L’Hort d’en Pau
Residència la Gavina
Llar d’infants municipal El Pinyons
Escola la Serreta
Poliesportiu Municipal
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Alella participa en el programa ‘Biblioteques amb DO’
························································································································································
És una iniciativa del Servei de Biblioteques de la Generalitat que vincula el vi i la literatura amb un programa anual
d’activitats a dotze DO catalanes.

························································································································································
La Biblioteca d’Alella participa en una
iniciativa cultural promoguda pel Servei de Biblioteques de la Generalitat de
Catalunya que pretén dinamitzar
aquests espais vinculant dos pilars
molt importants de la cultura catalana:
els vins i la literatura.
El programa Biblioteques amb DO
es desenvolupa en 24 biblioteques ubi-

cades en municipis que formen part
d’alguna de la dotzena de Denominacions d’Origen de Catalunya, en les quals
es realitzaran al llarg de tot l’any diferents activitats relacionades amb la
cultura vitivinícola.

culturals es realitzaran durant el mes
de febrer en les dues biblioteques del
territori que s’han afegit a la iniciativa:
la Ferrer i Guàrdia d’Alella i la Montserrat Roig de Martorelles.

Alella i Martorelles
En el cas de la DO Alella, les propostes

Febrer, el mes de la DO Alella
Biblioteca d’Alella
6 de febrer 20h Xerrada ‘La Jove de les espècies i la cuina d’hivern’, amb M. Pilar Ibern “Gavina”
8 de febrer 20h Espectacle musicopoètic ‘Videvida’, amb Marc Egea i Salvador Giralt
14 de febrer 20h Club de lectura amb ‘El Silenci de les vinyes’, amb la presència de l’autora, Gisela Pou
19 de febrer 17.30h Hora del conte amb Roger Cònsul. ‘En Pansa Blanca i en Syrah dins la bóta de Sant Ferriol’
21 de febrer 20h ‘Contes sorneguers’, de Pere Calders, interpretats per Carme Pla
Biblioteca de Martorelles
1 de febrer 19h Presentació dels vins de les biblioteques DO Alella
15 de febrer 19h Presentació ‘Guia de vins de Catalunya 2013’ i tast a cegues de vins DO Alella
22 de febrer 18h Tertúlia sobre ‘El celler’, de Noah Gordon
23 de febrer 10h Plantada de ceps i hora del conte cuinada amb raïm

···································································································
És la nova campanya promocional que es farà del 7 de gener al 21 de febrer.

···································································································
Després dels Vins del Nadal, l’Enoteca
ens proposa ara tastar els vins del Carnestoltes. Del 7 de gener al 21 de febrer podrem degustar a l’Oficina de
Turisme una selecció de vins que es
caracteritzen per una gran potència
aromàtica i que són ideals per acompanyar plats de cullera i fer-nos passar el
fred, tot gaudint del Carnaval.
Els vins triats pels cellers en aquesta ocasió són: Marfil Negre Criança
2010 d’Alella Vinícola; PS Xtrem d’Alta Alella; Blanc 2011 de Bouquet
d’Alella; Brut Nature 2010 de Can
Roda; Foranell Cupatge de Joaquim
Batlle; Merlot 2007 de Roura; i Pansa
Blanca de Serralada de Marina.

Amb cada tast es dóna una fitxa
amb les característiques dels vins
acompanyades de propostes d’harmonies de restaurants locals i informació
sobre els punts de venda.

Nou horari de l’oficina
L’Oficina de Turisme canvia d’horari aquest 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.
Més informació a www.alella.cat/turisme .

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

Vins de Carnestoltes a l’Enoteca

Alella recupera els Tres Tombs
Els animals tornaran a desfilar pels
carrers d’Alella per celebrar els Tres
Tombs, una tradició popular que
han volgut recuperar els Trabucaires
del Vi d’Alella amb el suport de
l’Ajuntament. El punt de trobada és
de 9 a 11.30h a la Riera Principal,
davant de la plaça d’Antoni Pujadas, on es farà un esmorzar popular. A partir de les 12h s’iniciarà la
desfilada i la benedicció està prevista a les 12.30h a la Plaça de l’Ajuntament, al costat de l’església.

Carnestoltes, el 9 i 10 de febrer
Ja podeu començar a preparar la
vostra disfressa. Enguany la festa
del Carnestoltes se celebrarà el 9 i
10 de febrer amb tots els ingredients que requereix l’ocasió: ball de
disfresses, espectacle infantil, xocolatada i cremada del Carnestoltes.

7

8

EL
FULL
EL FULL

Can Lleonart treu al carrer la programació d’hivern
·······················································································································································
El 7 i 8 de gener es fan les inscripcions per a antics alumnes i nous usuaris d’Alella i a partir del 9 s’obren a tothom.

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

Les novetats de la temporada
Alella, segle XX
El món clàssic grec i romà a Sicília i Nàpols
Pèrsia, la terra de rei de reis
Introducció al llenguatge cinematogràfic
Júpiter i els seus satèl·lits
Com funciona el meu telescopi?
Observem el sol
Taller de maquillatge de Carnestoltes
Fes l’entrevista perfecta
Can Lleonart comença l’any amb
energies renovades i un programa ple
de propostes formatives i culturals.
Són més de 60 cursos i tallers, 18
d’ells nous, de temàtiques ben
variades. Enguany les inscripcions
s’avancen dos dies per a les persones
empadronades a Alella, que igual que
els antics usuaris, es podran inscriure
els dies 7 i 8 de gener. Les inscripcions

Escolta’t, tu vals molt
Decideix el teu destí
Iniciació al disseny de pàgines web
La cuina casolana i tradicional
Iniciació als cupcakes
Vins del Priorat. Club de tast Alella
Vins gallecs. Club de tast Alella
Iniciació al francès
Iniciació al rus

s’obren a tothom a partir del 9 de
gener. D’aquesta manera es pretén
garantir que els usuaris del municipi
puguin escollir els cursos i tallers que
més els interessa. Els cursos tenen un
descompte del 10% per a famílies
nombroses i del 5% per a les
inscripcions d’un segon membre de la
mateixa família i a partir del segon
curs.

Altres propostes
Tertúlies
Dijous 24 de gener a les 20h
Georg Friederich Haendel, amb Joan Vives
Dijous 28 de febrer a les 20h
Crisi i salut mental, amb el Dr. Salvador Ros
Dijous 7 de març a les 20h
La dona real i la dona imaginada, amb Erika Bornay
Sortides
Dimecres 6 de febrer 10h
Fund. Miró ‘Explosió! El llegat de Jackson Pollock’
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

Una temporada de cine
·······················································································································································
El programa d’hivern de Can Lleonart inclou dues pel·lícules de cinema social, programades per la Comissió de
Cooperació Internacional, i quatre en versió original en anglès o francès.

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

El programa d’hivern de Can Lleonart
inclou una àmplia cartellera de cinema
per entretenir-se sense passar fred.
Són dos cicles de cinema amb valor
afegit: un de caire social, programat
per la Comissió de Cooperació internacional, amb dues pel·lícules que ens
conviden a reflexionar i un altre amb

quatre films en versió original, dues en
francès i dues en anglès, que ens ajudaran a practicar aquests idiomes.
Els dos títols de cinema social són:
Incendies, que es projectarà el 7 de
febrer a les 19.30h, i Una Botella en
el Mar de Gaza, programada per al 14
de març a la mateixa hora.

A l’apartat de cinema en versió original les propostes són: The iron lady,
Bienvenue chez les Ch’tis, The King’s
Speech i Le concert, que projectaran
els dies 23 de gener, 6 i 20 de febrer i
6 de març a les 20h, respectivament.
Totes les projeccions són gratuïtes i
obertes a tothom.

GENER 2013 9

El 5è Cros d’Alella bat rècord de participació
El Cros d’Alella s’ha consolidat en els
seus cinc anys de trajectòria com una
cita destacada dins del calendari d’atletisme de la comarca del Maresme. La
cinquena edició del circuit alellenc, celebrada el 16 de desembre, va batre el
rècord de participació amb un total de
246 atletes, 34 d’ells d’Alella. Com
sempre, la prova va comptar amb la
col·laboració de voluntaris de l’Associació Esportiva Escolar IES Alella i el
Club Esportiu Serra Marina.
Els esportistes van posar a prova la
seva velocitat i resistència en un recorregut habilitat pel Bosquet i els camins
de la Vall de Rials. Cal destacar l’increment de participants de les categories
inferiors, cosa que demostra l’interès
dels més joves per aquest esport. A la

Els millors locals

El pòdium de l’open masculí.

categoria open van participar un total
de 42 atletes. El pòdium de l’open
masculí va ser per a Daniel Alonso,
Isam Mounir i Riduan El Ghali -1r, 2n i
3r classificat- i Edgar Olivares, com a
1r local. Al femení, les primeres van
ser Andrea Piñera, Sandra Alonso i

···································································································
De l’1 al 20 de febrer s’exposa “Taksu off Bali, un ritu compartit”, una particular
mirada a la comunitat balinesa de l’artista alellenca Rosa López Calull.

···································································································
Can Manyé comença la temporada
amb una suggestiva proposta de l’artista alellenca Rosa López Calull que ens
apropa a la vida de l’illa de Bali, fent
especial atenció al sentit de pertinença

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

El 10 de febrer es farà una visita
comentada per l’artista i el 17 de febrer
un taller familiar en què es treballarà el
concepte balinès de l’equilibri
···················································

“Tiga Musisii”, els tres músics, una de les obres exposades.

Índic, de la qual l’autora reconeix que
va quedar “profundament impressionada” en un primer viatge que va realitzar
ara fa 20 anys. L’exposició també inclou tres escultures fetes amb material
creades especialment per a aquesta
exposició.

Claudia Hernández. Julissa Jaramillo
va ser la millor classificada local.

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

Art compartit de Bali a Can Manyé

a una comunitat que impera a la cultura balinesa. L’exposició “Taksu off Bali,
un ritu compartit”, que es podrà veure
de l’1 al 20 de febrer a la sala alellenca, és fruit de l’estada artística de l’autora al Museu ARMA d’Ubud (Bali),
l’estiu de 2009 i 2010.
La mostra consta de 24 obres, la
major part pictòriques, que recullen la
llum i l’atmosfera que embolcalla la
vida quotidiana de diferents personatges anònims d’aquesta illa de l’oceà

Daniel Garcia. Pre-benjamí masculí
Laia Hernández. Benjamí femení
Ruben de Diego. Benjamí masculí
Sveta López. Infantil femení
David Hernández. Infantil masculí
Berta Caballé. Aleví femení
Pau Carneado. Aleví masculí
Dan Noah. Cadet masculí
Julissa Jaramillo. Juvenil femení
Josué Joel. Juvenil masculí
Edgar Olivares. Open masculí
Toni Renart. Veterans masculí

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 veredicte es farà públic el 21 d’abril. A la
fase comarcal de l’edició anterior
van resultats guardonats l’alellenc
Lucas Drago, que va obtenir el 1r
premi de la categoria de 6 a 8 anys,
i l’alellenca Marta Ruiz que va aconseguir el 1r premi de la categoria de
12 a 14 anys, ambdós en la modalitat de poesia.

Medalla de Plata a dues entitats
El 15 de desembre es va fer a
l’Ajuntament l’acte de lliurament de
la Medalla de Plata d’Alella al Bàsquet Alella i a l’Associació Gent
Gran d’Alella en reconeixement als
seus 25 anys d’existència i la seva
dedicació al municipi.
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Els millors pessebres
···································································································
La 21a edició del Concurs de Pessebres rep 28 composicions.

···································································································
El passat 15 de desembre es van lliurar
a Can Lleonart els premis del 21è Concurs de Pessebres d’Alella. Enguany
s’han presentat 28 composicions: 11
del grup A, 10 del B, 3 del C i 3 del D.

Grup A (Infantil)
1r premi
Laia i Pol Tribulietx Sánchez
2n premi
Beth Villanueva Sánchez
3r premi
Ona Gispert Bendicho
El pessebre de La Gavina, el primer premi de la categoria d’entitats.

Grup B (Familiar)

Grup C (Escoles)

1r premi
Bibiana Lora Fernández
2n premi
Clàudia i Mònica Morales Vázquez
2r premi
David i Paula Lozano Ródenas
Menció especial diorames
Bartomeu Majoral Domingo

Rosa M. Pérez Peidro, amb el número 140, i Iu Guàrdia Serrano,
amb el 117, van ser els guanyadors
de la panera i de la panereta culturals, respectivament, que va sortejar la Biblioteca el 14 de desembre.

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

La “biblio” regala dues paneres

1r premi
Escola Fabra
2n premi
Alumnes de catequesi de la parròquia
3r premi
Llar d’infants municipal Els Pinyons

Grup D (Entitats)
1r premi
La Gavina
2n premi
Les Hortènsies
3r premi
Residència Germans Aymar i Puig

Més de 4.500€ per a ‘La Marató’
Els alellencs i les alellenques no van
faltar a la cita amb La Marató i van fer
les seves aportacions a les diferents activitats organitzades per l’Ajuntament i
les entitats. Enguany s’han recollit
4.544€, mil més que el 2011. La Polifònica Joia va recollir 1.149€; el Casal d’Alella 1.089€; l’Associació de
Dones Montserrat Roig 734€; el brindis solidari 240€; el tast de vins 198€;
la xocolatada 173€; l’Associació Esportiva Escolar IES Alella 130€; la Colla de Gegants, Capgrossos, Grallers i
Timbalers 129€; el Cros 116€; la Fundació Germans Aymar i Puig 108€; els
Trabucaires del Vi d’Alella 101€; l’ADF
47€; Esplai Guaita’l 43€; CEP’S 34€ i
Creu Roja 13€. A més, es van recaptar
80€ de la subhasta d’un quadre i
150€ d’un donatiu anònim.
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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

El veïns d’Alella “regalen” 33 milions d’euros cada any

Quan alguns parlem d’independència no ho fem
només per una qüestió emocional, cultural o històrica. La sostenibilitat del nostre estat del benestar,
la possibilitat de desenvolupament econòmic i les
eines per sortir de l’actual crisi en depenen. I a més,
ens hauríem de donar molta pressa. La situació de
greuge econòmic a la qual ha estat sotmesa la ciutadania de Catalunya ve de molt lluny, i durant molt
de temps no s’ha pogut i alguns no han volgut que
es quantifiqués. Les seves dimensions escandaloses
expliquen per què alguns ho volien amagar. El darrer
informe elaborat per la Conselleria d’Economia de la
Generalitat sobre les balances fiscals l’any 2009 situava en 16.000M€ (milions d’euros) el dèficit fiscal
de Catalunya respecte de l’Estat Espanyol. Aquest és
el diferencial entre els diners que la gent que viu a
Catalunya paga en impostos a l’Estat Espanyol i que
mai tornen com a transferència econòmica o servei.
Però això és molt o poc? Per tal de fer-nos una idea
del que significa veiem com ens afecta a Alella.
El pressupost municipal, allò que l’Ajuntament ingressa i destina a donar serveis i realitzar inversions
al poble, els anys 2011 i 2012 ha estat de 10,8M€.
Entre tots i totes hem aportat un total de 6,1M€ via

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

2013

El raonament d’alguns enemics dissimulats de la
democràcia és aquest: en els països on la Constitució determina una elecció sobre bases democràtiques, l’ideal democràtic ja està aconseguit.”
Joan Crexells
El futur del nostre poble depèn de tots nosaltres.
Amb confiança i determinació.
Bon any 2013!

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

IBI, impost de vehicles, taxa de guals i de gestió de
residus. Per a 2013 aquestes xifres seran de 10,1M€
i 5,8M€, aquesta darrera xifra fruit de la rebaixa
d’impostos aprovada a final d’any. L’any 2011 és el
darrer amb els comptes municipals tancats. L’Estat
Espanyol va aportar aquell any al nostre Ajuntament
1,6M€, que és l’import que ens corresponia com a
participació en els tributs de l’Estat. El 2011 l’Ajuntament d’Alella va pagar 1,2M€ en concepte d’IVA.
Per a l’Estat Espanyol l’Ajuntament és com un ciutadà
més i no es pot deduir l’IVA com sí fan les empreses.
Si fem la diferència entre les dues xifres veiem com
Alella va rebre 400 mil euros nets de l’Estat. Si prenem com a base les dades elaborades per la conselleria del professor Mas-Colell sobre les balances fiscals
de 2009, i apliquem el corrector del nivell de renda
familiar disponible, podríem afirmar que els veïns i
veïnes d’Alella van “regalar” 33M€ a la resta de l’Estat. I així cada any. Què no faríem des de l’Ajuntament
si poguéssim disposar ni que fos només d’una cinquena part d’aquests diners? Per exemple, rebaixar
la pressió fiscal a la meitat i encara disposaríem de
recursos suficients per construir el Casal, la Biblioteca
i la fibra òptica fins a la llar dins d’aquest mandat.

11

12

EL FULL

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

El compromís va a la baixa
Per primera vegada el govern redueix el pressupost
en un 5,79% gràcies, en bona part, a la disminució
natural de la plantilla. En nou anys s’ha fet un ajuntament car de gestionar i que necessita molts diners
per funcionar. Per això, ha hagut d’incrementar el
pressupost de regidories com Administració, Urbanisme, Medi Ambient o Innovació (Informática i telefonia), mentre retalla en les regidories d’atenció a
les persones per mantenir l’equilibri pressupostari.
Així, les regidories que tenen menys pressupost que
l’any passat son: Joventut (-32,23%), Mobilitat
(-17,52%), Sanitat (-9,36%), Educació (-3,62%),
Cultura (-2,89%) i Serveis Socials (-1,37%).
Aquesta última incrementa el ajuts socials fins a
130.000€ i la teleassistència fins els 20.000€, el
que permetrà arribar a 20 persones més, però elimina la prevenció de drogodependències, l’assessorament a estrangeria i disminueix en un 62% els
suport a infants amb necessitats especials.
Es un pressupost a la seva mida. Per a mantenir
l’statu quo del seu govern: càrrecs eventuals, consorcis, maquinaria de propaganda al carrer…. Dedica 143.000€ a Comunicació, incrementa un 15%
les subvencions a entitats i un 12,08% la regidoria
de Festes com veurem a la cavalcada de Reis.

Amb tot, no hi ha diners per millorar les urbanitzacions, ni per Emprenedoria i Ocupació, que te un
pressupost inferior al de fa 5 anys i ja no es parla
dels projectes fets i pagats pel Casal, la Biblioteca,
la Riera…. Sense un Pla d’inversions a 4 anys per
planificar be els nostres recursos i els pressupostos
participatius, que venim reclamant, no podem donar suport a aquests pressupostos.
El pressupost es pot interpretar de moltes maneres, però els números son el que son. Un sistema
d’avaluació de la gestió i d’indicadors del cost/benefici dels serveis que hi donem aportaria la llum
que necessitem.

Mercè Marzo,
portaveu del grup municipal de Gd’A

La reforma de la Educación es fundamental para garantizar un futuro laboral a los jóvenes
La política educativa española, diseñada por el
PSOE, ha fracasado.
• El 30% de fracaso escolar sitúa a España a la cabeza de la UE y pone de manifiesto que el sistema
educativo español tiene que cambiar.
• El problema ha sido más de gestión que de inversión: con los recursos públicos que se han destinado no se han obtenido los resultados esperados.
La prioridad es garantizar una educación pública
de calidad que tienda a la excelencia y al éxito
escolar para garantizar un futuro a los jóvenes.
• En un contexto de crisis económica con una tasa
de paro juvenil del 50% es más importante que
nunca llevar a cabo las reformas necesarias para
garantizar una formación de calidad dirigida al mercado laboral.
• La reforma de la Educación es fundamental para
el futuro de nuestros hijos y de España como país,
en un mundo cada vez más competitivo.
• Por ello, es irresponsable que algunos pretendan
desviar el debate que requiere esta ley tan importante.
MªDolores de Cospedal: “La reforma de Educación garantiza el derecho a que se estudie en castellano”.

• “Si al derecho a estudiar en castellano algunos lo
quieren considerar como un ataque a otras lenguas
es un error garrafal y un intento de confundir a la
sociedad y de hacer política con la lengua”.
El PP pide responsabilidad a todos los agentes involucrados porque está en juego el futuro de las
nuevas generaciones.
• Desde el Partido Popular se está trabajando intensamente para lograr un necesario acuerdo con el
principal partido de la oposición.
• La educación no es un debate partidista, por lo
que no se puede pretender sacar rédito electoral
con este tema.
La reforma contará con el diálogo de partidos,
gobiernos autonómicos y los actores implicados,
como centros y profesores.
• El anteproyecto de esta ley, como tal, todavía es
un borrador y tiene por delante todo un proceso
de debate parlamentario, en el que los diferentes
grupos podrán proponer sus enmiendas para enriquecer el texto.
• La confrontación, las descalificaciones y la irresponsabilidad no van a mejorar la calidad de la
educación.
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

manscg@alella.cat

Estrenem el 2013

En l’últim Ple de l’any es van presentar dues mocions, una per defensar el model d’escola i l’immersió lingüística de la nostra llengua, i l’altra, per demanar la continuïtat del finançament del servei de
teleassistència. La primera, va ser votada a favor
per tots els Grups Municipals, a excepció del PP.
La segona moció, presentada pel grup municipal
del PSC, amb una forta càrrega social, la van votar
a favor PSC, ERC i GdA, i sorpresivament el PP i
CiU van votar igual a l’abstenir-se, al·legant motius
ideològics i de sobirania.
En un altre ordre de coses, el Grup Parlamentari
Socialista ha presentat al Congrés, una proposició
de Llei de mesures contra els desnonaments, el sobreendeutament i la insolvència, per intentar aturar
així, el drama que famílies sense recursos estant
patint de la manera més cruel .
Per altra banda, després de les passades eleccions, els resultats de les mateixes han abocat al
nostre País a un nou escenari polític on, s’estan
duent a terme pactes un pèl estranys una vegada
CiU ja ha descartat el suport del PP i s’ha tirat
als braços de Morfeo pactant amb ERC, que tot i
compartir una porció petita del seu programa electoral en termes d’anhel Nacional, en termes socials

estan a molts anys llum.
Molts són els que dubten de la viabilitat del
pacte d’estabilitat per aquesta legislatura, tot i les
declaracions d’intencions. Nosaltres des del PSC
hem ofert la mà en reiterades ocasions per treballar conjuntament per sortir de la crisi. Vàrem fer un
pacte d’investidura a la legislatura passada, pacte
que han incomplert en la seva totalitat. En la qüestió del Dret ha Decidir, nosaltres sempre hem sigut clars, dient que, donarem suport a la demanda
per assolir la consulta, i que la nostre Nació tingui
l’oportunitat d’expressar-se amb llibertat i claredat.

Glòria Mans,
Portaveu del grup municipal de PSC

Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 25 D’OCTUBRE DE 2012. Podeu consultar l’acta del Ple al tauler d’anuncis de www.alella.cat
Modificació del règim de la prestació econòmica de la situació d’incapacitat temporal del personal al servei de les
Administracions Públiques.
El Ple va ratificar l’acord de la Junta de Govern Local pel
qual es modifica el règim de prestació econòmica en situació d’incapacitat temporal del personal de l’Ajuntament:
Durant els 3 primers dies de baixa es cobrarà el 50% de
les retribucions; del dia 4 fins al 20, el 75%, i a partir del
21 i durant tot el període, el 100%.
Aprovat per unanimitat
Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic de la
finca Can Damià, a la Riera Coma Clara.
El Ple va aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic de la finca Can Damià, a la Riera Coma Clara, núm.
3B. També va acordar trametre l’expedient administratiu
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona a l’efecte
de la seva aprovació definitiva.
Aprovat per unanimitat
Modificació de l’ordenança fiscal núm.1 reguladora de
l’Impost sobre Béns Immobles.
El Ple va aprovar rebaixar el coeficient municipal del IBI
del 0,74 al 0,72 per a béns urbans i mantenir al 0,70 el
de béns rústics.
Aprovat per unanimitat

Modificació de l’ordenança fiscal núm. 2 reguladora sobre
l’impost de vehicles de tracció mecànica.
El Ple va aprovar una rebaixa del 20% de l’impost que
s’aplica sobre els vehicles de tracció mecànica.
Aprovat per unanimitat
Modificació de l’ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la
taxa d’expedició de documents administratius.
Aprovat per unanimitat
Modificació de l’ordenança fiscal núm. 17 reguladora de
la taxa de guals.
El Ple va aprovar una rebaixa del 20% de la taxa de guals,
que baixa de 8 a 6,40€ per cada metre lineal o fracció i any.
Aprovat per unanimitat
Modificació de l’ordenança fiscal núm. 19 reguladora de
la taxa de retirada de vehicles abandonats o mal estacionats.
Aprovat per unanimitat
Modificació de l’ordenança fiscal núm. 21 reguladora de
la taxa de l’estacionament de vehicles en vies públiques i
bicicletes al Bike-park.
El Ple va aprovar modificar les tarifes del ‘Bike-park’, de
manera que serà gratuït les 12 primeres hores d’ús.
Aprovat amb els vots favorables d’ERC+SxA i PSC i el vot en
contra de CiU, Gd’A i PP
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EL FULL

Serveis

DEIXALLERIA MÒBIL

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.

Del 2 al 5 de gener (1 i 6 de gener, tancat)
Del 29 de gener al 3 de febrer
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

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
Obert cada dia de 10 a 14.30 h i de 15.30 a 17.30 h
Dimecres tancat

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: GENER I FEBRER
1 de gener
5 i 6 de gener
12 i 13 de gener
19 i 20 de gener
26 i 27 de gener

MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 082
MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 838

2 i 3 de febrer
9 i 10 de febrer
16 i 17 de febrer
23 i 24 de febrer

GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 082
MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 838
GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 082

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

LES CONSULTES DE PEDIATRIA AL CAP DEL MASNOU-ALELLA
Amb motiu de la reorganització del servei durant les festes nadalenques del 20 de desembre a l’11 de gener les consultes de pediatria es concentraran al CAP del Masnou-Alella i no es faran visites al Consultori Local.

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC
Nova sessió per tramitar el DNI electrònic a la Policia Local: 2 de febrer. La data de recollida del carnet és el 7 de
febrer. Cal apuntar-s’hi prèviament (tel. 93 555 24 12).

BUS CONSUM
L’oficina mòbil d’atenció al consumidor de la Diputació atén les vostres consultes sobre consum. Consulteu la data de la
propera visita del bus consum a www.alella.cat/busconsum.

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 GENER - MARÇ 2013
Mercat municipal (1r trimestre)
Taxa ocupació via pública (1r trimestre)
Taxa cementiri municipal
Ibi (1ª fracció domiciliat )
Ibi urbana (no domiciliat)

		
		
		
		
		

04.01.2013 a 05.03.2013
04.01.2013 a 05.03.2013
04.02.2013 a 04.04.2013
01.03.2013
05.03.2013 a 05.05.2013

GENER 2013

Agenda d’activitats
Dijous 3 de gener

Dijous 24 de gener

De 17 a 19h Plaça de l’Ajuntament*
Patge Reial. Recollida de les cartes per als Reis d’Orient.

20h Can Lleonart*
Tertúlia. Georg Friederich Haendel. A càrrec de Joan Vives, músic,
divulgador musical i locutor-redactor de Catalunya Música.

Divendres 4 de gener
D’11 a 14h Plaça de l’Ajuntament*
Patge Reial. Recollida de les cartes per als Reis d’Orient.
De 17 a 20h Can Gaza (2n pis)
Taller de fanalets. Gratuït i sense inscripció.
Organitza: Esplai Guaita’l

Dissabte 5 de gener
De 10.30 a 13.30h Can Gaza (2n pis)
Taller de Fanalets. Gratuït i sense inscripció.
Organitza: Esplai Guaita’l
18.30h Inici passeig del Germans Aymar i Puig*
Cavalcada de Reis. Recorregut: passeig del Germans Aymar i Puig,
Can Lleonart, Riera Principal, carretera BP-5002, Rambla d’Àngel
Guimerà, C/ les Heures, Torrent de Vallbona, Empedrat del Marxant
i Empredrat del Marxant i Plaça de l’Ajuntament, on saludaran des
del balcó de l’Ajuntament. Seguidament, aniran al Casal on els infants
podran lliurar les seves cartes als Reis Mags d’Orient.

Dissabte 26 de gener
12.30h Plaça de l’Ajuntament
Alella recupera els Tres Tombs. Benedicció a càrrec de Mossèn Josep
Fàbregas a la Plaça de l’Ajuntament, al costat de l’església. Trobada:
de 9 a 11.30h a la Riera Principal, davant de la plaça d’Antoni Pujadas on es farà un esmorzar de traginers (Preu: 3 euros. Carreters i
Cavallistes gratuït).
Organitza: Associació de Trabucaires del Vi d’Alella amb el suport de l’Ajuntament

Dissabte 2 de febrer
De 10 a 14h Sala de Plens de l’Ajuntament*
Banc de sang

Dimecres 6 de febrer

Inici de les activitats de l’Associació de Dones Montserrat Roig.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

20h Can Lleonart*
Cinema en versió original. Bienvenue chez les Ch’ts. Cette comédie
raconte les aventures d’un directeur d’une agence de La Poste du sud
de la France, Philippe Abrams, qui est muté, pour des raisons disciplinaires, à Bergues, un petit village du Nord-Pas-de-Calais. Malheureusement, cette destination ne réjouit pas le protagoniste qui ne connaît
le Nord qu’à travers des clichés.

Dijous 10 de gener

Dijous 7 de febrer

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. Família, de l’autor xinès Ba Jin.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

19.30h Can Lleonart*
Cinema social. Incendies. La pel·lícula és una adaptació de l’obra de
Mouawad Wajdi, una commovedora història sobre l’horror que produeix la guerra en una persona i la força de la resistència. La producció teatral del text, sota el títol Incendis, ha estat l’obra d’èxit de la
temporada passada a Catalunya. Cicle programat per la Comissió de
Cooperació Internacional de l’Ajuntament d’Alella.

Dilluns 7 de gener

Dimecres 16 de gener
18h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig
Presentació del taller de reflexoterapia podal. Gratuït
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dimarts 22 de gener

Biblioteques amb DO*

10.30h Plaça d’Antoni Pujadas
Visita guiada al MNAC de Barcelona. Preu sòcies: 5 euros. Preu No
sòcies: 15 euros.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

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.

Dimecres 23 de gener

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.

20h Can Lleonart*
Cinema en versió original. The Iron Lady is a 2011 British biographical film based on the life of Margaret Thatcher, the longest serving
Prime Minister of the United Kingdom of the 20th century. The film
was directed by PhyllidaLloyd.

Exposició a Can Manyé*
De l’1 al 20 de febrer
“Taksu off Bali, un ritu compartit” una impressionada i particular
mirada a la comunitat balinesa de l’artista alellenca Rosa López
Calull.
Inauguració: Divendres 1 de febrer a les 19.30h
Visita comentada per l’artista: 10 de febrer
Taller familiar: 17 de febrer
Dimecres, dijous i divendres de 17.30h a 20.30h i dissabtes i diumenges d’11 a 14h
(*) Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Alella. Més informació a www.alella.cat

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.
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La Oficina
de Turisme
canvia d’horari
A partir d’aquest 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 tancada.

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
inscripcions del 14 de gener al 4 de febrer

a la Regidoria d’Educació als matins i a l’Espai Actiu a les tardes (dimarts, dimecres i dijous de 18 a 20 h)

VOLS SER
APRENENT
O APRENENTA?

VOLS SER
VOLUNTARI
O VOLUNTÀRIA?

Una hora setmanal, com a mínim, per practicar el català
Informa-te’n a www.alella.cat/voluntarislinguistics

del 21 de gener al 2 de febrer de 2013 a Can Lleonart

