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Preinscripcions a les escoles, 
de l’11 al 22 de març.

Nou servei d’assessorament per 
hipoteques i preferents. 

El Ple aprova el Pla Local de Joventut 
2013-2016. 

Més que vi
Les Jornades Gastronòmiques del Vi DO Alella s’estenen a 
vint-i-dos municipis i arriben a Barcelona.
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L’actuació municipal és molt àmplia i va des del manteniment 

dels espais públics a la consecució de nous equipaments, 

passant per l’oferiment de serveis de tots tipus a la ciutadania 

per millorar-ne la seva qualitat de vida.

Però més enllà, i més encara en aquests moments, hi ha la 

voluntat de ser al costat de les persones. Amb aquest objec-

tiu i de manera transversal renovem o llancem nous serveis 

com poden ser els alguns dels que us presentem en aquesta 

edició d’El Full. 

Durant més d’un any s’ha estat treballant per tal de dotar-nos 

d’una eina que ens permeti acompanyar els nostres joves en 

el seu procés de transició vital. El Pla Local de Joventut ens 

guiarà, amb visió estratègica i de manera planificada, per 

dirigir les polítiques orientades al nostre jovent.

La nova convocatòria d’ajuts per a l’atenció a menors. Un 

programa de suport econòmic a les famílies  per a les despe-

ses de menjador, llibres i pagament a la llar d’infants, a més 

de la dotació de més recursos pel suport a l’assumpció dels 

costos de les activitats d’estiu dels infants. Una dotació per 

a 2013 de 96.000€, un 18,5% més de recursos que l’any 

anterior, en el qual vam col·laborar amb una setantena de 

famílies i més d’un centenar d’infants.

O el nou Punt d’Assessorament i Intermediació Bancària, un 

servei que oferim des d’aquest mes de març per acompanyar 

els nostres veïns i veïnes que ho necessitin davant les entitats 

financeres per tal de fer front la injustícia que signifiquen les 

execucions hipotecàries o les participacions preferents i d’al-

tres productes similars.

És especialment en aquests moments amb majors dificultats 

quan l’Administració ha de ser més que mai al costat de la 

seva ciutadania.
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Exemplars i distribució gratuïts a tota la població.

Feu-nos arribar els vostres dubtes o suggeriments a comunicacio@alella.cat, consulteu www.alella.cat i 
seguiu-nos a facebook i a twitter. 
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Les Jornades DO Alella guanyen espai 
·······················································································································································
La vuitena edició, que se celebra de l’1 al 31 de març, arriba a vint-i-dos municipis i incorpora per primera 
vegada restaurants de Barcelona, Mataró, Granollers, Montmeló i Vilassar de Mar.
·······················································································································································

Les Jornades Gastronòmiques del Vi 
DO Alella segueixen creixent i ampliant 
el seu àmbit d’influència. Una cinquan-
tena de restaurants de vint-i-dos muni-
cipis del Maresme, el Vallès Oriental i 
el Barcelonès ofereixen durant tot el 
mes de març les seves propostes 
culinàries harmonitzades amb vins de 
la DO Alella.

Tot i la situació econòmica actual, 
les Jornades que organitza el Consorci 
DO Alella es consoliden amb la partici-
pació de 54 restaurants i aconseguei-
xen expandir-se més enllà del territori 
DO incorporant, per primera vegada, 
restaurants dels municipis de les dues 
capitals de comarca, Mataró i Grano-
llers, a més d’un restaurant de la ciutat 
de Barcelona.

Presentació de les Jornades
L’alcalde d’Alella i president del Consor-
ci DO, Andreu Francisco, va presentar el 
26 de febrer el contingut de les Jorna-
des acompanyat del regidor de Promo-
ció Econòmica del Masnou, Joaquim 
Fàbregas. A la roda de premsa, celebra-
da al restaurant La Cuina dels Capitans 
del Masnou, el president del Consorci 
va Andreu Francisco va assegurar que 
perquè “un projecte d’aquestes caracte-
rístiques es pugui desenvolupar és fona-
mental la complicitat de les administra-
cions i del sector privat”. En aquest 
sentit va destacar que “tot i el moment 
de crisi s’ha aconseguit mantenir 54 
restaurants, la mateixa xifra de 2011, i 
ampliar el territori de referència arribant 
fins a les capitals del Maresme i del Va-
llès Oriental i a Barcelona”. 

Promoció de vins a clients i restauradors
L’objectiu de les Jornades és múltiple. 
Per una banda es treballa per generar 
sentiment de pertinença del ciutadà 
dels municipis que integren la DO Alella 
envers la seva denominació d’origen i, 
per l’altra, l’esdeveniment contribueix a 
que els restaurants de la zona nodreixin 
les seves cartes de vins del territori. En 
un moment que la tendència en la res-
tauració consisteix en apostar pels pro-
ductes de proximitat, els vins DO Alella 
tenen cada vegada més presència a 
l’oferta gastronòmica del territori. 

L’oferta gastronòmica i de vins de les 
Jornades és ben variada i adequada a 
tots el gustos i butxaques. Els preus dels 

menús oscil·len entre els 20 i els 40 
euros i els vins se serveixen en copes, 
de manera que els comensals poden 
degustar més varietats de vins amb els 
menús. Per ajudar els restaurants a triar 
les seves harmonies, el Consorci va or-
ganitzar al gener una trobada els cellers 
i els restauradors per tal de facilitar-los 
l’elecció dels vins que millor s’avenen 
amb les seves propostes culinàries.

Campanya de promoció
La campanya de promoció de les 
Jornades es recolza amb l’edició de 
33.000 fullets amb informació dels 
menús que s’ofereixen i una presenta-
ció de Montse Velasco, Nas d’Or 2011 
i sommelier del restaurant La Cuina del 
Guinardó de Barcelona. També s’han 
editat 21.600 punts de llibre, 400 per 
a cada restaurant, amb informació per-
sonalitzada de cada establiment i mig 
miler de cartells.

Els municipis

Els municipis DO Alella 
Alella
Cabrils
El Masnou
Martorelles
Montgat
Montornès del Vallès
Premià de Mar
La Roca del Vallès
Sant Fost de Campsentelles 
Teià
Tiana 
Vallromanes 
Vilanova del Vallès
Vilassar de Dalt

Els municipis DO Alella
Arenys de Munt
Barcelona
Canet de Mar
Granollers
Mataró
Montmeló
Pineda de Mar
Vilassar de Mar

Els restaurants d’Alella 
Can Cabús  
Celler Marfil
Cuinalella
La Nau d’Alella
Les Terrasses d’Alella
Masia Can Sors
Masia La Vinya 
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Concurs de la imatge gràfica de 
la Festa de la Verema 

L’Ajuntament ja ha començat a treba-
llar en els preparatius de la propera 
edició de la Festa de la Verema que se 
celebrarà del 6 al 9 de setembre. Enca-
ra falten sis mesos per a la celebració, 
però hi ha qüestions que requereixen 
molta anticipació, com és el cas del 
disseny de la imatge gràfica de la Festa 
de la Verema. 

Seguint el mateix sistema que es 
van introduir l’any passat —amb uns 
criteris de selecció que van ser aplau-
dits per l’Associació de Dissenyadors 
Gràfics— l’Ajuntament ha convocat 
aquest mes el concurs per escollir la 
imatge gràfica de la 39a edició de la 
Festa de la Verema. 

El concurs s’adreça exclusivament a 

···································································································
El concurs és obert exclusivament a dissenyadors professionals.

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

L’Ajuntament convoca un concurs 
per promoure l’enoturisme 
···································································································
Poden optar professionals, empreses i entitats locals que ofereixen de manera 
individual o col·lectiva un producte enoturístic original a Alella. 

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

Amb l’objectiu d’afavorir l’activitat eco-
nòmica i promocionar el municipi com a 
destinació turística, l’Ajuntament ha 
convocat un concurs per donar suport a 
iniciatives privades que desenvolupin 
productes d’enoturisme a Alella. El con-
curs a la millor iniciativa enoturística és 
obert a professionals, empreses i enti-
tats locals que desenvolupin de manera 
individual o col·lectiva un producte 
d’enoturisme al municipi. 

Els productes que s’hi ofereixin han 
de ser originals, és a dir, queden exclo-
ses d’aquest concurs aquelles iniciati-
ves que hagin estat publicades, difoses 
o aplicades abans de concórrer a 
aquesta convocatòria. Les propostes 
s’han de lliurar a l’Ajuntament abans 

Les ampolles es disfressen 
Una ampolla vestida amb un barret 
de cep va ser la disfressa guanya-
dora en el concurs d’ampolles ves-
tides per a Carnestoltes organitzat 
per l’Enoteca de l’Oficina de Turis-
me d’Alella. El concurs es va cele-
brar el 16 de febrer coincidint amb 
la segona sessió del Club dels Vins 
d’Alella. La trobada, dirigida per la 
sommelier Rosa Vila, va reunir més 
d’una trentena de persones que a 
més de tastar i parlar de vins també 
van valorar i votar les vuit ampolles 
vestides per a Carnestoltes que es 
van presentar al concurs. La més 
valorada, amb tretze vots, va ser la 
dissenyada (a la fotografia) per 
José Azogue Segado, un estudiant 
de Grau Superior de Gestió Comer-
cial i Màrqueting Enològic de l’Ins-
titut Alella. 

Visites guiades a l’itinerari 
“Alella, 1.000 anys d’història” 
L’Ajuntament inicia aquest mes les 
visites guiades a l’itinerari patrimo-
nial “Alella, 1000 anys d’història”, 
una passejada pel nucli urbà amb 
parada en una quinzena de punts 
d’interès que han estat senyalitzats. 
Les primeres visites s’han progra-
mat per als dies: 23 de març, 27 
d’abril, 25 de maig, 29 de juny, 27 
de juliol, 28 de setembre, 26 d’oc-
tubre i 30 de novembre. El punt de 
partida de les sortides és l’Oficina 
de Turisme a les 10.30h. Les visites 
tenen un preu de 4€ i les inscripci-
ons es realitzen a l’Oficina de Turis-
me. Es poden fer visites concerta-
des per a grups, en diferents idiomes 
i fora del calendari establert. 

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

dissenyadors professionals. L’Ajunta-
ment seleccionarà tres equips finalis-
tes, a partir de la valoració dels books i 
els currículums de tots professionals 
que es presentin, que seran els que re-
bran l’encàrrec de dissenyar els cartells 
de la festa. Un jurat format per perso-
nal de l’Ajuntament i dissenyadors pro-
fessionals triarà un d’entre els tres tre-
balls presentats que serà l’encarregat 
de dissenyar i maquetar el cartell, el 
programa, la banderola i els tiquets de 
degustació de la Mostra gastronòmica.

El termini per participar en el con-
curs finalitza el 21 de març (a les 19h 
si es lliura presencialment i a les 24h si 
es fa per e-tram). Podeu consultar les 
bases a www.alella.cat/festaverema

del 15 de maig amb una memòria ex-
plicativa i un fullet turístic, ambdós en 
versió digital i impresa, en els qual 
s’especificaran l’activitat que s’ofereix, 
el preu, les empreses organitzadores, 
la programació i les característiques 
del producte. En la selecció es valora-
ran, entre d’altres qüestions, la coope-
ració empresarial local, la perdurabili-
tat del projecte i l’adequació a la 
realitat turística local. 

L’Ajuntament aportarà a la proposta 
guanyadora, que s’ha de comprometre 
a mantenir l’activitat un mínim d’un 
any, 2.000€ i li donarà suport en la co-
municació i, si s’escau, en la gestió de 
les inscripcions. Més informació a  
www.alella.cat.
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Preinscripcions a les escoles 

Els centres educatius d’Alella han co-
mençat els preparatius per al proper 
curs escolar 2013-2014. De l’11 al 
22 de març, ambdós inclosos, s’han 
de fer les preinscripcions al segon cicle 
d’educació infantil (P3, P4 i P5), edu-
cació primària (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è) 
i educació secundària obligatòria (1r, 
2n, 3r i 4t d’ESO) als centres públics. 
Les sol·licituds s’han de presentar al 
centre triat en primera opció acompa-
nyades de la documentació necessària 
per acreditar els criteris de baremació. 
Trobareu tota la informació al web de 
la Generalitat (www.gencat.cat/preins-
cripcio). Els centres privats tenen el seu 
propi calendari de preinscripció. 

La llar d’infants municipal Els Pi-
nyons fa la jornada de portes obertes 
el 13 d’abril, d’11 a 13h, per ensenyar 
les instal·lacions i donar a conèixer el 
procés de matriculació i el funciona-
ment del centre. Podeu accedir a la in-
formació a www.alella.cat/elspinyons. 

·······················································································································································
De l’11 al 22 de març es fan les preinscripcions al segon cicle d’infantil, primària i secundària.   

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

Dotze parelles lingüístiques
El 7 de febrer va arrencar una nova 
edició del programa Voluntariat per la 
llengua de parelles lingüístiques que 
promou l’Ajuntament d’Alella des de 
fa vuit anys amb l’objectiu de facilitar 
un espai de trobada entre voluntaris/es 
lingüístics que ajuden a practicar  la 
llengua catalana i d’altres persones 

aprenentes que volen millorar la seva 
fluïdesa verbal. Enguany hi participen 
una dotzena de parelles que es troben 
setmanalment (una hora per setmana) 
per fer conversa en català. El programa 
finalitza el 4 d’abril i té el suport del 
Centre de Normalització Lingüística del 
Maresme.

La presentació es va fer el 7 de 
febrer a l’antic edifici de les Escoles 
Fabra. A l’acte es va lliurar als assis-
tents material relacionat amb diferents 
itineraris i propostes culturals que es 
poden fer al municipi com a temàtica
comuna per incentivar l’intercanvi 
lingüístic. Les parelles també van 
rebre la benvinguda i l’agraïment de la 
regidora d’Educació, Teresa Vilaró, i la 
coordinadora de dinamització i assesso-
rament del Centre de Normalització Lin-
güística del Maresme, Sara Esperalba. 

Calendari de preinscripció i matriculació 

Segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria 
Període de preinscripció  de l’11 al 22 de març 
Publicació de les llistes baremades provisionals  11 d’abril
Termini per presentar reclamacions a les llistes baremades  12, 15 i 16 d’abril
Publicació de les llistes d’alumnat admès  24 de maig
Període de matrícula  del 10 a 14 de juny

Els horaris per fer les preinscripcions són els següents:
Escola Fabra:  dilluns i dimecres, de 15.30 a 17h. Dimarts i dijous, de 8.30 a 12h. Divendres de 9 a 13h.
Escola La Serreta:  de dilluns a divendres de 9.30 a 13h. Dilluns, dimarts i divendres de 15 a 17h. 
Institut Alella:  de dimarts a divendres, de 9 a 14h. Dilluns de 15.30 a 18h.

Batxillerat
Període de preinscripció  del 13 al 24 de maig.

Cicle formatiu de Grau superior de Gestió Comercial i Màrqueting enològic 
Període de preinscripció  del 27 de maig al 7 de juny. 

Primer cicle d’infantil. Llar d’infants municipal Els Pinyons
Portes obertes  13 d’abril d’11 a 13h.
Període de preinscripció  del 6 al 17 de maig

Xerrada d’orientació acadèmica i 
professional per a les famílies
‘I després de l’ESO què?’ és el títol 
de la xerrada que es farà el 13 de 
març a les 20.15h a Can Lleonart, 
en el marc del programa Parlem 
d’Educació. La sessió s’adreça a 
pares i mares d’alumnes de 3r i 4t 
d’ESO i a professionals interessat 
en la temàtica. A la xerrada s’oferi-
ran eines perquè puguin les famíli-
es puguin ajudar els seus fills i fi-
lles a escollir l’itinerari formatiu i/o 
professional. A la sessió també es 
parlarà dels factors que influeixen 
en el procés de decisió, de les di-
verses opcions formatives, del món 
laboral i del procés de recerca de 
feina. En acabar la xerrada, hi hau-
rà un torn de preguntes en el qual 
l’orientadora de la sessió atendrà 
les diferents qüestions i resoldrà els 
dubtes que puguin plantejar les 
persones assistents. 

···································································································
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Alella genera un 7% menys de residus 

Enllumenat més ecològic a 
Mas Coll i Ibars Meia 

Alella redueix i ho fa per sobre del que 
estableix el Programa de Gestió de Re-
sidus Municipal de Catalunya. Per pri-
mera vegada en deu any els residus 
generats se situen per sota de les 
6.000 tones, una xifra que no s’acon-
seguia des de 2002. 

L’any passat es van recollir un total 
de 5.675 tones, 411 menys que l’any 
anterior, la qual cosa suposa una re-
ducció del 6,75%. La davallada en la 
generació de brossa ha estat constant 
en els darrers cinc anys, i ha arribat 
fins al 14% de la producció de residus 
generats, quatre punts per sobre del 
descens del 10% que establia el Pro-
grama de Gestió de Residus Municipal 
de Catalunya 2007-2012. 

La baixada en la producció de resi-
dus —motivada en bona part per la 
conjuntura econòmica— ha estat desi-
gual segons la fracció: baixa la resta (el 
rebuig), l’orgànica, el cartró i el materi-
al recollit a la deixalleria i pugen el vi-
dre i els envasos (vegeu el quadre). Del 
total de residus, 2.028 tones, el 
35,75%, s’han recollit de forma selec-

RESTA
FORM      
CARTRÓ
VIDRE
ENVASOS
DEIXALLERIA
ROBA

TOTAL           

2012
3.646 tones

786 tones
267 tones
226 tones
152 tones
587 tones 

9 tones 

5.674 tones 

2011
3.866 tones

853 tones
305  tones
222 tones
147 tones
682 tones 

8 tones

6.085  tones 

LES XIFRES
Variació (%)

-5,7%
-7,8%

-12,4%
1,6%
3,1%

-13,9%
12,1%

-6,8 %

···································································································
La generació de residus s’ha reduït el 14% en cinc anys, superant amb escreix 
els 10% establert al Programa de Gestió de Residus Municipal de Catalunya. 

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

tiva a través dels contenidors específics 
o de les deixalleries mòbil i fixa. Igual 
que la fracció resta, l’orgànica també ha 
baixat un 7,8%, modificant la tendència 
a l’alça dels darrers exercicis. Tanmateix 
cal destacar que la xarxa de compostat-
ge casolà arriba ja a 240 llars. 

A nivell qualitatiu, la separació de la 
FORM segueix sent bona: les dues 
caracteritzacions que es van fer l’any 
2012 van donar resultats satisfactoris, 

amb el 5,7 i el 6,1% d’impropis, res-
pectivament.

Campanya de sensibilització
Amb l’objectiu de reduir més la genera-
ció de residus, i en especial el rebuig, i 
millorar la recollida selectiva, l’Ajunta-
ment desenvoluparà enguany una 
campanya de sensibilització destinada 
a les llars, els establiments comercials 
i els grans generadors de residus.

···································································································
S’han substituït les làmpades de vapor de mercuri per d’altres de vapor de 
sodi que estalvien energia i són més respectuoses amb el medi ambient. 

···································································································
Dins dels treballs de substitució pro-
gressiva de l’enllumenat públic d’Alella 
que duu a terme des de fa uns anys 
l’Ajuntament, ara l’ha arribat el torn als 
barris de Mas Coll i Ibars Meia. En 
aquests dos nuclis s’han substituït més 
de 200 làmpades de vapor de mercuri 
per d’altres de vapor de sodi que afavo-
reixen l’estalvi energètic ja que perme-
ten una reducció substancial de la po-
tència elèctrica, i són més respectuoses 
amb el medi ambient perquè contenen 

molt menys mercuri i provoquen menys 
contaminació lluminosa. 

La substitució progressiva de les 
làmpades de vapor de mercuri per les 
de vapor de sodi de l’enllumenat de la 
via pública és una de les mesures cor-
rectores contemplades al Pla munici-
pal d’adequació de la il·luminació exte-
rior aprovat l’any 2008 i al Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible (PAES). L’Ajunta-
ment ha destinat a aquesta actuació 
més de 28.000€.

Els arbres es posen al dia
Aquest més de febrer s’han enllestit 
els treballs anuals d’esporga i man-
teniment de l’arbrat viari. L’Ajunta-
ment ha destinat enguany 26.992€ 
a aquesta actuació, que ha afectat 
a un miler exemplars i que té per 
objectiu mantenir el creixement 
equilibrat dels arbres i el seu bon 
estat de salut.

El 14 d’abril tots a caminar a 
la 8a Caminada dels Tres Pobles
El diumenge 14 d’abril és el dia fixat 
per a la 8a Caminada dels Tres Po-
bles que organitzen els ajuntaments 
d’Alella, el Masnou i Teià. La cami-
nada és oberta a tothom però cal 
inscriure-s’hi prèviament. Trobareu 
tota la informació a la pàgina web 
www.lacaminadadels3pobles.com. 

······················································································
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Nou servei d’assessorament i 
intermediació bancària

Subvencions a entitats  

Convocatòria d’ajuts
per a l’atenció a menors 
Del 2 al 15 d’abril es poden presen-
tar les sol·licituds per demanar les 
prestacions econòmiques de caràc-
ter social que atorga l’Ajuntament 
per a l’atenció a menors. Per poder 
accedir a les prestacions que es 
concedeixen per ajudar a sufragar 
les despeses de menjador, llibres i el 
pagament de la llar d’infants, cal 
que l’infant i la seva família o tutors 
estiguin empadronats a Alella i es-
colaritzats a les llars d’infants o els 
centres educatius d’infantil, primà-
ria i secundària, i que els ingressos 
màxims mensuals de les unitats fa-
miliars estiguin dins d’uns barems 
que oscil·len entre els 961,81€ 
mensuals, quan l’unitat està forma-
da per un adult i un menor, i els 
2.811,45€, quan es tracta de tres 
adults i tres menors. Cal presentar 
la sol·licitud i tota la documentació 
al registre general de l’Ajuntament. 
L’any passat es van destinar més de 
87.000€, dels quals 53.920€ van 
ser per a menjadors, 10.780€ per a 
llibres i 22.574€ per a llars d’in-
fants, que van beneficiar a una se-
tantena de famílies i més d’un cen-
tenar de menors. Més informació a 
www.alella.cat.

El Plens s’avancen mitja hora
L’horari de les sessions ordinàries 
dels Plens municipals s’avancen 
mitja hora, de manera que a partir 
d’aquest mes d’abril s’iniciaran a 
les 19.30h en comptes de les 20h, 
com es feia fins ara. Aquesta modi-
ficació comporta també l’avança-
ment de mitja hora, a les 19.15h, 
del minut de silenci contra la vio-
lència masclista que l’Ajuntament 
convoca l’últim dijous de mes. Les 
comissions informatives també 
avancen mitja hora l’inici de la ses-
sió. Aquest canvi d’horari va ser 
aprovat per unanimitat en el darrer 
Ple municipal del 28 de febrer. A la 
sessió també es va acordar rebaixar 
un 25% les assignacions als grups 
municipals. El total anual ascen-
deix a 4.965€ i es distribueix en 
funció del nombre de regidors. Així 
ERC+SxA rep 2.030€; CiU 
1.115€; Gd’A 810€, PP 505€ i 
PSC 505€. 

···································································································
El termini previst de presentació de sol·licituds és del 2 al 30 d’abril. 

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

L’Ajuntament preveu obrir a l’abril la 
convocatòria per a la concessió de sub-
vencions de caràcter ordinari i extraor-
dinari per a les activitats de les entitats 
d’Alella. Poden optar a les subvencions 
les persones físiques i les entitats, as-
sociacions i organismes públics o pri-
vats, sense ànim de lucre, legalment 
constituïdes dins de l’àmbit del terme 
municipal. El termini per presentar les 
sol·licituds i la documentació requerida 
és del 2 a 30 d’abril. Enguany, i com a 
novetat, s’ha creat una línia de subven-
cions específica per a les entitats de 

caràcter social. En aquest cas tant la 
valoració, com el control de la justifica-
ció aniran a càrrec de la Regidoria de 
Serveis Socials. Les subvencions a la 
resta d’entitats se seguirà gestionant a 
través de la Regidoria de Participació. 
En ambdós casos s’avança el termini 
de lliurament de les justificacions al 29 
de novembre per tal de tancar el procés 
dins del mateix any. Al tancament 
d’aquesta edició d’El Full estava pre-
vist l’aprovació de les bases i l’obertura 
de la convocatòria. Més informació a 
www.alella.cat/subvencioentitats. 

···································································································
L’Ajuntament posa en marxa aquest recurs per atendre les persones afectades 
per participacions preferents o que no puguin pagar la seva hipoteca. 

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

L’Ajuntament posa a disposició dels 
veïns i veïnes d’Alella a partir d’aquest 
mes de març un servei d’informació, 
suport i intermediació per atendre 
aquelles persones del municipi que es 
troben en una situació de risc de perdre 
l’habitatge per no pagar les quotes 
hipotecàries o que tenen bloquejats els 
seus estalvis amb algun producte 
financer, com ara les participacions 
preferent.

El servei, que està gestionat per 
l’àrea de Serveis Socials, té un caràcter 
preventiu i neix amb l’objectiu de 
facilitar les famílies que es trobin en 
alguna d’aquestes problemàtiques 
l’orientació i instruments per intentar 
resoldre aquesta situació abans que es 

produeixi cap execució per poder 
mediar i negociar amb l’entitat bancària. 

Per ser atés cal demanar cita prèvia 
a les oficines de Serveis Socials 
(93 540 63 07 o ssocials@alella.cat). 
La primera visita, informativa i 
orientativa, és gratuïta i només s’haurà 
de pagar uns honoraris en el cas que es 
requereixi un estudi de la documentació 
o s’arribi a la fase de negociació i 
mediació amb el banc. El preu establert 
per a aquestes dues darrers gestions és 
un màxim de 180€ tot i que hi haurà 
reduccions en funció de la situació 
econòmica de les famílies. 

Presentació del servei
Per donar a conèixer en què consisteix 
i com accedir a aquest nou servei, 
s’han programat dues sessions de 
presentació, obertes a tothom. La 
primera es farà el 20 de març a les 
20h a Can Lleonart i la segona el dia 
27 a les 17h al Casal de la Gent Gran 
Can Gaza.  

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

Per presentar el servei s’ha programat 
dues sessions informatives per als dies 
20 i 27 de març. 
···················································

····················································································································································································································································
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Colòmbia és la destinació de les 
dues beques d’estades solidàries 

Les beques d’estades solidàries viatgen 
enguany a Colòmbia per conèixer de 
primera mà el treball de cooperació in-
ternacional que es realitza a les comu-
nitats camperoles que treballen per la 
defensa de la terra, el territori, la pau i 
la justícia social des de la no violència. 

És la cinquena convocatòria d’una 
iniciativa promoguda per l’Ajuntament 
amb l’objectiu de facilitar a dues perso-
nes d’Alella la possibilitat d’apropar-se 
en primera persona a la realitat del Sud 
i conèixer sobre el terreny la feina de 
les organitzacions que treballen en pro-
jectes de desenvolupament, per poder 

La 2a beca de recerca històrica se 
centra en el paper d’Alella el 1714 
···································································································
Les sol·licituds s’han de presentar abans del 19 d’abril. 

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

Convocada la 4a edició de
Relats des d’Alella
Les sisenes Jornades per a la Gent 
Gran, que se celebren del 21 al 26 
de maig, han començat a escalfar 
motors amb la convocatòria de la 
quarta edició del recull de “Relats 
des d’Alella”, una iniciativa promo-
guda per l’Ajuntament amb la volun-
tat de promoure l’activitat literària i 
recuperar vivències o experiències 
de la gent gran d’Alella. Hi poden 
participar les persones majors de 60 
anys residents al municipi. Els relats 
s’han de lliurar a la Biblioteca fins al 
17 de maig i han de ser treballs en 
prosa, escrits en català o castellà, 
amb una extensió màxima de dues 
pàgines. Tots els escrits presentats 
seran recollits en un llibre que es pu-
blicarà l’any vinent. La recopilació 
de les narracions presentades l’any 
2012, a la tercera edició de Relats 
des d’Alella, es distribuirà el proper 
mes de maig coincidint amb la cele-
bració de Sant Jordi i en el marc de 
les Jornades per a la Gent Gran.

Busquem les parelles d’or
L’Ajuntament tornarà a fer enguany 
un reconeixement a les parelles del 
municipi que compleixen 50 anys 
de casats aquest any 2013, coinci-
dint amb el 72è Dinar d’Homenatge 
a la Vellesa que es farà el 26 de 
maig al Poliesportiu com a tanca-
ment de les Jornades per a la Gent 
Gran. Els matrimonis d’Alella casats 
l’any 1963 que hi vulguin participar 
s’han d’apuntar al Casal de la Gent 
Gran Can Gaza abans del 6 de 
maig. Per participar-hi cal presentar 
els certificats d’empadronament i 
de matrimoni.

Sessions formatives sobre 
drogodependència 
L’Ajuntament, amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona, va or-
ganitzar el passat mes de febrer 
dues sessions formatives de capaci-
tació d’agents socials en matèria de 
prevenció i intervenció davant el 
consum de drogues. A les sessions, 
que es van fer els dies 13 i 18 de 
febrer a les antigues Escoles Fabra, 
van participar, entre d’altres, perso-
nal d’Educació, Serveis Socials, Es-
ports, Joventut i Governació. 

L’Ajuntament convoca la segona edició 
de la beca de recerca històrica d’Alella, 
una iniciativa que es va posar en marxa 
fa dos anys amb l’objectiu de fomentar 
i promoure la investigació sobre el mu-
nicipi i el seu entorn en el camp de les 
ciències socials, ambientals i humanes, 
prioritàriament de la història, l’arqueo-
logia, la geografia o del patrimoni cultu-
ral i artístic. Amb la creació d’aquesta 
beca, que té un caràcter biennal i està 
dotada amb 3.000€, també es pretén 
millorar el coneixement sobre el poble, 
i ampliar la historiografia local. 

En aquesta segona edició, de ma-
nera excepcional, s’ha concretat a les 
bases la temàtica de la recerca, tenint 
en compte que l’any de la publicació 

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

de l’estudi coincideix amb el 300 ani-
versari de la Guerra de Successió i els 
fets del 1714. Així, la beca s’atorgarà 
al millor projecte inèdit de recerca his-
tòrica referent a Alella d’aquest període 
històric, i molt especialment, al paper 
que els alellencs i les alellenques van 
tenir en aquests fets. 

Poden optar a la beca investigadors 
i investigadores que, de manera indivi-
dual o col·lectiva, presentin un projecte 
de recerca inèdit sobre a Alella i la te-
màtica citada. 

Les sol·licituds s’han de presentar 
per escrit a l’Ajuntament abans del 19 
d’abril. El veredicte es farà públic du-
rant el mes de juny. Més informació a 
www.alella.cat/becarecerca

transmetre després aquesta experièn-
cia a la resta d’alellencs i alellenques. 

Les estades es faran al juliol, amb 
una durada aproximada d’un mes, i 
consistiran a participar en un dels pro-
jectes que l’Associació Catalana per la 
Pau promou a les comunitats campe-
roles de Colòmbia amb la col·laboració 
de l’associació Internacional Action For 
Peace (IAP). 

Les persones seleccionades realit-
zaran un vídeo de treball sobre el ter-
reny, que donarà testimoni del treball 
de les ONG i que servirà per difondre 
l’experiència viscuda a Colòmbia. Per 
optar a les beques cal ser major de 21 
anys i estar empadronat a Alella des 
de fa almenys dos anys. Les sol·licituds 
s’han de presentar a l’Ajuntament del 
18 de març al 5 d’abril. Més informa-
ció a www.alella.cat/estadessolidaries 

···································································································
Les sol·licituds s’han de presentar a l’Ajuntament del 18 de març al 5 d’abril.

···································································································
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El Pla Local de Joventut ha arribat a 
destí. El Ple del 28 de febrer va apro-
var amb els vots a favor d’ERC+SxA i 
PSC i l’abstenció de CiU i Gd’A el nou 
Pla que ha de guiar les polítiques mu-
nicipals de joventut dels propers quatre 
anys, de 2013 a 2016. El document 
és fruit d’un llarg i laboriós treball, lide-
rat per la Regidoria de Joventut i que 
ha comptat a la col·laboració de la res-
ta d’àrees de l’Ajuntament, les entitats 
juvenils i d’altres sectors implicats. 

A més de fer una diagnosi de les 
necessitats actuals del jovent alellenc i 
les polítiques dutes a terme fins ara des 
de l’Ajuntament, el Pla fixa els objec-
tius estratègics que s’hauran de desen-
volupar en els propers anys i estableix 
els diferents programes i eines que han 
de servir per assolir aquests objectius. 
El Pla estableix vuit objectius estratè-
gics (vegeu els quadres) i configura sis 
programes per tal d’aconseguir-los. 

Per al desenvolupament de les dife-
rents actuacions del Pla, es preveu una 
despesa de 30.000€ anuals als quals 

·······················································································································································
És el full de ruta que fixa les polítiques en matèria de joventut a desenvolupar per l’Ajuntament en els propers quatre anys. 

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

Alella aprova el nou Pla Local de Joventut 

Les Beques de Música Jove tornen a sonar 

Les beques de música jove amplien el 
seu territori. La iniciativa que van po-
sar en marxa l’any 2005 els ajunta-
ments d’Alella, el Masnou i Teià per 
donar suport als grups locals que no 
estan dins dels circuits professionals i 
estimular la creativitat artística dels 
joves, s’estén ja a sis localitats del Ma-
resme. Vilassar de Mar ha estat la dar-
rera localitat a afegir-se a un certamen 
que des de l’any passat ja compta amb 
el suport d’Alella, el Masnou, Montgat, 
Cabrils i Tiana. 

Enguany l’encarregat de liderar l’or-
ganització és l’Ajuntament d’Alella: és 
el municipi que ha dissenyat la imatge 
promocional i el que acollirà el concert 

·······················································································································································
La iniciativa s’estén enguany a sis municipis del Maresme: Alella, el Masnou, Montgat, Tiana, Cabrils i Vilassar de Mar. 

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

dels grups finalistes que se celebrarà el 
17 de maig, en el qual es decidiran els 
grups guanyadors. 

Hi poden participar tots aquells 
grups formats per joves d’entre 16 i 30 
anys, sempre i quan un dels seus 
membres estigui empadronat a un dels 
sis municipis organitzadors. Les be-
ques es divideixen en dues categories: 
la de joves d’entre 16 i 20 anys, i 
l’adreçada a joves d’entre 21 i 30 anys. 
Les sol·licituds es poden presentar de 
l’11 de març al 12 d’abril als Punts 
d’Informació Juvenil d’Alella, Tiana i 
Cabrils; al Servei de Joventut de Vilas-
sar de Mar; a l’Espai Jove de Montgat i 
a Ca n’Humet del Masnou. Un jurat 

especialitzat valorarà els materials lliu-
rats i seleccionarà un màxim de tres 
grups de cada categoria. Els noms dels 
finalistes es faran públics el 3 de maig. 
Més informació a www.alella.cat/beca-
musicajove.

Els objectius 

Les propostes del Pla s’estructuren en 
vuit objectius estratègics:

Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa. 
Aconseguir l’èxit en la transició laboral. 
Aconseguir l’èxit en la transició domiciliar. 
Promoure una vida saludable, afavorir 
l’autonomia i el desenvolupament personal. 
Foment de la participació de la gent jove.
Universalitzar la cultura entre els joves
Avançar cap a un model de poble cohesionat. 
Esdevenir referent dels i de les joves d’Alella. 

Els programes 

Per assolir els objectius s’han 
desenvolupat sis programes. 

Referencialitat juvenil: Unificar els serveis i 
recursos que ofereix la Regidoria de Joventut.
Arrela’t: Aconseguir la participació del jo-
vent en allò que és col·lectiu. 
Crea’t: Potenciar la cultura i promoure la 
pràctica creativa i artística.
Salut Jove: Prevenir les conductes de risc i 
la promoció d’hàbits saludables.
Trànsit SIJ: Suport a l’emancipació 
educativa, laboral i domiciliar.
Adrenalina: Treballar de forma transversal 
amb el jovent adolescent de 12 a 16 anys. cal afegir els 75.000€ que es destinen 

als recursos humans de l’àrea. 

Avaluació i comissió de seguiment
El Pla també estableix un sistema d’ava-
luació —continuada, anual i final— per 
part dels participants a les activitats, 
l’equip de Joventut i d’altres agents 

implicats per analitzar els resultats 
dels diferents programes i el grau de 
desenvolupament. A més, es preveu la 
creació d’una comissió de seguiment 
del Pla integrada per polítics, joves i 
personal especialitzat. 
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Poesia en tots els formats, del 12 al 21 d’abril 
···································································································
La cinquena edició d’Espais de Poesia s’aboca a les xarxes socials. 

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

Alella torna a omplir-se de poemes del 
12 al 21 d’abril amb la 5a edició d’Es-
pais de Poesia. La lírica per tots els cos-
tats i per tots els racons del poble que, 
enguany, i per primera vegada, també 
s’aboca a les xarxes socials. I és que 
l’Ajuntament convida a tothom a omplir 
la xarxa de poesia amb la iniciativa ba-
tejada com Espais de Poesia 2.0. 

La nova proposta consisteix a envi-
ar micropoemes al twitter i a compartir 
fotografies d’Alella fetes amb una mira-
da poètica a traves d’instagram, amb el 
hashtag #epoesialella #alella. Per pro-
moure la participació i explorar aques-
ta nova font d’inspiració Can Manyé ha 
programat dos tallers pràctics per al 
mes de març dirigits per Mònica Urrú-
tia, que ja va ser l’encarregada de la 
proposta “Alella oculta”, de fotografies 
fetes amb mòbil. 

El primer és un taller d’introducció 
a la poesia visual en el qual es repassa-

···································································································
La neu va tornar a emblanquinar les vinyes d’Alella el 23 de febrer. La nevada 
no va provocar incidències de consideració però va obligar l’Ajuntament a posar 
en marxa un operatiu preventiu i a escampar sal pels nuclis alts del poble. 

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

Alella torna a emblanquinar-se El caganer canvia de plaça
El Caganer d’Alella ha estat restau-
rat i instal·lat a la plaça Maria Auxi-
liadora al costat del parc infantil 
que també ha estat arranjat. Al peu 
de la figura s’ha instal·lat una placa 
amb el nom dels dos ex alumnes de 
l’Escola Fabra que van fer el disseny 
l’any 1997. El monument es va ubi-
car inicialment a la Riera Principal, 
al costat de la parada de bus de Can 
Lleonart i però es va treure poc 
temps després i va quedar diposita-
da des d’aquell moment i fins ara en 
un magatzem municipal.

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

rà el treball de diversos fotògrafs con-
temporanis i es farà un recorregut foto-
gràfic per descobrir la poesia als carrers 
d’Alella. La segona proposta és un taller 
d’edició en el qual es practicaran diver-
ses aplicacions de telèfon mòbil per 
donar un aire poètic a les fotografies. 
Els dos tallers són gratuïts i oberts a 
tothom, però cal inscriureu-s’hi prèvia-
ment a  Can Manyé (93 540 87 23 i 
pomersm@alella.cat).

Recordant Espriu
Espriu també passarà pels Espais de 
Poesia, l’any del centenari del seu nai-
xement. L’obra del poeta català serà 
present en algunes de les activitats or-
ganitzades, com ara al recital poètic 
programat a la inauguració de “Les res-
tes del naufragi”, l’instal·lació que J.M. 
Calleja ha preparat per a Can Manyé 
(el 12 d’abril a les 20.30h); l’especta-
cle poètic musical Sentint a la manera 

Una imatge de l’exposició ‘Les restes del naufragi ‘.

de Salvador Espriu, amb Maria Teresa 
Garrigosa i Nexus Piano Duo, que 
acompanyarà la presentació del llibre 
El mar dels altres, de Josep Fàbrega, 
l’últim premi Alella a Maria Oleart (el 
19 d’abril a les 21h) o els treballs so-
bre poesies d’Espriu que es faran a les 
residències de gent gran d’Alella. Els 
joves també s’afegeixen als Espais de 
Poesia amb un recital poètic.

Pri
sc

ila
 D

erg
ara

be
dia

n 



11MARÇ 2013

Grups municipals (Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer)

ESQUERRA + SUMEM PER ALELLA El nou Pla Local de Joventut: feina pels quatre anys a venir

CONVERGÈNCIA I UNIÓ En la bona direcció

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

El passat Ple Municipal de febrer va aprovar el nou 
Pla Local de Joventut 2013-2016. El document és 
fruit de més d’un any de feina de l’equip redactor i 
del compromís de l’Ajuntament amb les polítiques de 
joventut. Té com a missió avaluar les polítiques realit-
zades fins el moment, analitzar amb detall la realitat 
i les necessitats del col·lectiu jove d’Alella i dissenyar 
i concretar les grans línies de treball de les polítiques 
de joventut al municipi per als propers quatre anys.

El nou Pla es composa de 6 programes que 
pretenen coordinar el conjunt d’actuacions muni-
cipals en els dos grans blocs que afecten al jovent: 
l’emancipació i la participació. En el primer bloc, 
l’emancipació, s’inclouen els programes encarats a 
millorar la situació dels joves i de les joves en les 
transicions educatives, laborals i domiciliars. En el 
segon, la participació, s’agrupen les polítiques di-
rigides a millorar el benestar del jovent en temàti-
ques com la cultura, la cohesió i la participació en 
allò col·lectiu. Tot plegat, reforçant el paper de la 
regidoria de Joventut com a referència pels joves i 
les joves, que es farà evident a través de la unifica-
ció dels equipaments i serveis que ofereix l’Ajunta-
ment al jovent alellenc. 

Sembla que el Casal ha quedat aparcat. Molts me-
sos després de les 1.255 signatures contra la ino-
portunitat del projecte, finalment s’haurà imposat el 
bon sentit. Tot apunta que la nova biblioteca ja es 
prioritària. També sembla que el govern farà seva la 
proposta de CIU de reforma del Parc de les Heures, 
i que el futur del Consorci de la D.O. està en revisió. 
Les notícies són excel·lents, si es confirmen.

El govern es deixa ajudar, i ho celebrem. Aquest 
canvi diu molt a favor de l’alcalde. I podem entendre 
que es prefereixi la discreció a la publicitat: a CIU no 
tenim urgència en solemnitzar res, ni pretenem en-
trar ara a valorar el compliment dels respectius pro-
grames electorals. Com tampoc creiem, almenys per 
ara, que sigui convenient participar en el govern tal i 
com hem estat invitats a considerar. S’agraeix l’oferta, 
però segurament sigui prematur. L’important ara és 
preservar el principi d’entesa que estem construint, i 
evitar sotmetre’l a cap tensió ni protagonisme perso-
nal innecessari. Més endavant, quan junts haguem fet 
més camí, si les circumstàncies aconsellen un pacte 
formal de govern, en el nivell que sigui, fins i tot elec-
toral (d’acord amb el que el país ens exigeixi), estem 
quasi segurs que ens hi trobarem. Ara toca reforçar 
aquest prometedor principi d’entesa per a treballar 

S’ha fet un important esforç per obrir totes les 
fases als diferents agents implicats. El projecte ha 
estat treballat transversalment per totes les àrees 
del consistori, s’ha obert als grups de l’oposició, 
ha comptat amb la participació d’experts i profes-
sionals de diferents àmbits implicats amb el tema 
i, com no, amb el jovent del poble. Aquest és un 
projecte estratègic de poble i per aquest motiu s’ha 
volgut comptar expressament amb la implicació de 
tots els grups municipals. Malgrat aquesta voluntat 
de fer partícip a tothom, un cop més, el govern s’ha 
trobat sol a l’hora de donar llum verda a la propos-
ta. No només per l’escassa participació dels grups 
de l’oposició en el procés d’elaboració del Pla, si no 
també en el moment de la seva aprovació. 

Som molt conscients que el més important és la 
fase que ara s’obre. Hem dotat el Pla Local d’espais 
i instruments de seguiment i de coordinació i de 
vies d’avaluació constant per veure com es desen-
volupa la seva aplicació i per ser flexibles a l’evo-
lució del context. Ens hem donat un molt bon punt 
de partida i tenim l’horitzó, el camí i les eines. El 
repte és fer que tot plegat passi d’una planificació 
estratègica a la realitat.

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

millor en favor del poble i, si podem, en la solució 
d’aquells problemes més delicats –referits a serveis 
públics essencials– que s’han anat enquistant i que 
ja comencen a cremar. Durant un temps vam ha-
ver d’endurir l’oposició. Sabem que la nostra critica 
va sorprendre i incomodar força, però avui podem 
dir que aquell toc d’atenció haurà ajudat a remoure 
alguns obstacles: després de la lògica “tensió” de lla-
vors s’ha entrat en aquella mena de porosa relaxació 
sense la qual no és possible produir confiança. Vam 
sembrar una petita tempesta, però la calma que avui 
tenim comença a ser productiva. Que duri.
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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 Fins quan hem de tenir paciència?

PARTIT POPULAR Mesures per garantir la transparència i lluitar contra la corrupció

La millor manera d’avaluar si un Govern esta llui-
tant o no contra la corrupció i fomentar la transpa-
rència és avaluar les reformes que ha impulsat. El 
Govern d’Espanya, en aquests 14 mesos de Go-
vern, ha impulsat les següents reformes:
- S’ha presentat, per primera vegada en la historia 
de la democràcia espanyola, el projecte de llei de la 
Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública 
i Bon Govern.
- Els partits polítics, avui, es sotmeten a responsa-
bilitat penal. Aquesta responsabilitat s’havia supri-
mit en 2010.
- Els partits polítics no poden rebre donacions 
superiors a 100.000 euros a l’any i els acords de 
refinançament del seu deute amb els bancs no po-
drà superar els 100.000 euros anuals.
- No poden fer donacions als partits, aquelles 
empreses que contracti amb ells.
- Els partits tenen l’obligació de notificar al Tribunal 
de Comptes totes les donacions superiors a 50.000 
euros i la d’immobles.
- Els partits han de publicar els seus comptes, un cop 
fiscalitzats pel Tribunal de Comptes, preferentment 
en la seva pàgina web: balanç, compte de guanys 
i pèrdues, els crèdits i les condonacions de deute.

- S’ha reformat el Codi Penal augmentant les penes 
per ocultació, simulació o falsejament dels comptes 
públics.
- Recordar que el passat 23 d’octubre de 2012 ha 
entrat en vigor la reforma de la Llei Orgànica sobre 
finançament de partits polítics.

El passat 26 de febrer el Congrés va aprovar els 
compromisos del Govern per continuar garantint la 
transparència i lluitant contra la corrupció:
- Necessitat d’un acord de les forces polítiques. 
- Llei Orgànica de Control de l’Activitat Econòmica i 
Financera dels partits. 
- La reforma de la Llei Orgànica del Tribunal de 
Comptes. 
- Reforma de la Llei de contractes del sector públic. 
- Llei reguladora de l’exercici de les funcions 
Polítiques, que constitueixi un veritable Estatut del 
Càrrec Públic. 
- La reforma del Codi Penal per endurir la sanció de 
la corrupció.
- La reforma de la Llei d’enjudiciament criminal i, 
si escau, de la Llei orgànica del poder judicial, per 
aclarir la competència dels tribunals i agilitar els 
procediments per a la persecució dels delictes de 
corrupció.

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

Avui, dia 1, aniversari de l’Alcalde (10 anys al càr-
rec) faré una crònica del Ple. Sorprenentment, vàrem 
comptar amb una quinzena de policies locals espe-
rant preguntar l’Alcalde davant del públic quan resol-
drà els assumptes pendents del 2011, pels quals els 
hi “demana paciència”: les cares d’uns i altre van ser 
tot un “poema” (com si la seguretat i la prevenció no 
fos res d’important...).Però era el dia del Pla Local 
de Joventut, aprovat quan el Pla 2009-2012 “no ha 
acomplert les seves previsions”. És cert, quan es de-
dicava l’1,40% del pressupost municipal a polítiques 
de joventut, el Pla pretenia arribar al 2%. Per contra, 
el Govern, responsable d’aquest i de l’anterior Pla, des-
tinarà enguany, l’ 1,10% a Joventut. Sorprenent, oi?

Com la marca ERC-SxA, és un Pla potent en tot 
allò relacionat amb la gresca i la festa: botifarrades, 
concerts,... i molt fluix en la part d’emancipació, ha-
bitatge, autoocupació i emprenedoria. Els pocs joves 
que van participar, han demanat, entre altres, treba-
llar com a voluntaris als jardins dels Escolapis: tant 
de bo es faci!. Ha estat un any de feina de l’equip i 
una factura de 9.000€ de consultora, malgrat l’únic 
jovent amb inquietuds polítiques al que es va referir el 
regidor va ser a les joventuts del seu partit (JERC). A 
més d’un jove simpatitzant de Gd’A li hagués agradat; 

cap ho va poder compaginar.
Amb tanta dedicació a aquest Pla, el nostre jo-

vent ha perdut la oportunitat de viatjar a l’estranger a 
aprendre idiomes o a treballar amb el Servei de Mobi-
litat Internacional del Consell Comarcal (esperem que 
al 2014 sigui possible). 

Hi ha molta impostura, molt temps perdut, 
molta paraula que se l’emporta el vent i ja estem tips. 
L’Alcalde demana paciència a massa gent, el temps 
passa i les oportunitats també. Hi ha impostura quan 
es fa una moció per aturar els desnonaments hipote-
caris (a Alella afortunadament no se’n coneixen) i la 
pressió per evitar-los consisteix en deixar d’operar amb 
els bancs si les persones estan empadronades a Alella 
(i la resta?). Gd’A va demanar que aquest punt afectes 
a tots els bancs amb independència si s’ ha marxat 
del municipi, però es va desestimar. També hem pro-
posat treballar amb banca ètica en algunes operaci-
ons que ara fem amb banc espanyols. Aquest govern 
segueix dedicant molts diners a propaganda, per això 
és improbable que llegiu a temps la meva invitació 
a compartir les activitats de les associacions del Dia 
Internacional de les Dones. Podríem distribuir El Full 
abans i amb sistemes més econòmics, però aleshores 
pot ser guanyaria la població i no tant el Govern. 
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA La reforma de l’Administració Local

manscg@alella.cat

Els Ajuntaments, ja prou escanyats econòmica-
ment per les retallades obligades en el seus pres-
supostos, podrien perdre la seva independència a 
l’hora de donar tota una sèrie de serveis de proxi-
mitat als seus ciutadans. Aquesta reforma pretesa 
pel PP, amb l’excusa de proveir als Ajuntaments 
d’estabilitat financera, el que busca realment és 
augmentar-ne el control polític d’aquests, utilitzant 
administracions supra-municipals i donant pistes 
de la mentalitat centralitzadora de l’actual govern 
de l’estat.

Els Ajuntaments de menys de 10.000 habi-
tants ho tenim força magre a l’hora de poder man-
tenir alguns serveis, ja que proposen un barem es-
tandar de costos en cada servei públic que ofereix 
l’Ajuntament, i això vol dir que, a menys habitants 
més s’encareix el servei, cosa que evidentment per 
els Ajuntaments petits ens serà impossible d’assolir. 
A més, el Govern Espanyol pretén treure als Ajunta-
ments amb menor nombre d’habitants, les compe-
tències en educació, sanitat i Serveis Socials, car-
regant-se el tracte de proximitat i més personal que 
es dóna als nostres ciutadans i ciutadanes. 

Tampoc es deixaran crear nous ens, s’hauran de 
sanejar o dissoldre els existents, i es suprimiran els 

que depenen a la vegada d’altres entitats, a més de 
limitar les autoritzacions administratives per iniciar 
qualsevol activitat. I també rebran les mancomuni-
tas i entitats locals menors, que, hauran de rendre 
comptes o directament, desapareixeran.

I el pitjor de tot, s’establiran mecanismes de 
garantia per el compliment de l’estabilitat pressu-
postària, que sinó s’acompleix, preveuen la inter-
venció del Municipi.

Pensem que tot aquest entramat de noves 
normes i retallades en les competències dels Ajun-
taments no deixen de ser una clara injustícia per 
el nostre Municipi, que té un endeutement mínim 
i on l’administració dels béns públics s’ha fet de 
manera pulcre i curosa.

Acords del Ple

Glòria Mans, 
Portaveu del grup municipal de PSC 

S’avança el pagament de la paga extra de juny.
El Ple acorda quedar assabentat del Decret de l’Alcaldia 
1282/2012, de 13 de desembre, segons el qual s’au-
toritza una bestreta de caràcter voluntari el mes de ge-
ner de 2013, per una quantitat equivalent a l’import de 
la paga extraordinària de juny, per a tot el personal de 
l’Ajuntament.
Concessió de la Medalla de Bronze d’Alella a la treballa-
dora Maribel Celis.
El Ple va aprovar la concessió de la Medalla d’Alella en la 
seva categoria de Bronze en reconeixement als serveis 
prestats com a treballadora de l’Ajuntament d’Alella i en 
benefici del poble, al llarg de 17 anys, a Na Maribel Celis 
i Urgell, amb motiu de la seva jubilació.
Aprovat per unanimitat.
Aprovació inicial del pressupost municipal.
El Ple va aprovar inicialment el Pressupost General de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2013, la plantilla de personal 
de l’Ajuntament per a l’esmentat exercici i la relació de 
llocs de treball. El pressupost ascendeix a 10.162.500€ 
la qual cosa suposa una reducció del 5,8% respecte a 
l’exercici anterior.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i PSC, l’absten-
ció del PP i el vot en contra de CiU i Gd’A. 

Aprovació definitiva de les ordenances fiscals.
El Ple va aprovar definitivament les ordenances fiscals de 
2013 amb una variació respecte a les modificacions apro-
vades inicialment al Ple del 25 d’octubre, que consisteix 
en un canvi de criteris del sistema de bonificacions per a 
famílies nombroses que s’aplica a l’IBI. Així s’amplia de 
150.000 a 400.000 euros el límit màxim del valor cadas-
tral dels immobles sobre els quals es poden demanar les 
bonificacions, que oscil·len entre els 60 i el 15%. 
Aprovat per unanimitat.
Defensa del model d’escola a Catalunya.
El Ple va aprovar una moció presentada pels grups muni-
cipals d’ERC-SxA-AM, PSC-PM, CiU i Gd’A en la qual es 
dóna suport a la comunitat educativa i al sistema d’im-
mersió lingüística i s’insta al Govern a continuar aplicant 
la Llei d’Educació de Catalunya. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, PSC, CiU i Gd’A 
i el vot en contra del PP.
Defensa del sistema de finançament de la Teleassitència.
El Ple va aprovar una moció presentada pel PSC en la qual 
s’exigeix a l’Estat que mantingui les aportacions al Servei 
Local de Teleassistència. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, PSC i Gd’A i 
l’abstenció de CiU i PP.
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CALENDARI DEL CONTRIBUENT MARÇ - MAIG 2013
Taxa cementiri municipal                                      04.02.2013 a 04.04.2013
IBI urbana (no domiciliat)                                               05.03.2013 a 06.05.2013
IBI característiques especials                                            05.04.2013 a 05.06.2013
Mercat Municipal (2n trimestre)                                 05.04.2013 a 05.06.2013
Taxa ocupació via pública (2n trimestre)                                 05.04.2013 a 05.06.2013

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 al 31 de març (29 tancat)
Del 23 al 28 d’abril 
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 22 de març a l’aparcament de davant de Can Lleonart de 10.30 a 13h. 
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: MARÇ I ABRIL

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
1 d’abril                      MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
6 i 7 d’abril    BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 838
13 i 14 d’abril             GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 082
20 i 21 d’abril             MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
27 i 28 d’abril    BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 838

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

Diumenge 17 de febrer 

Dimecres 13 de març 

9.30h Ajuntament de La Roca del Vallès
Sortida. La ruta prehistòrica de Can Gol-Céllecs. Gratuït.
Cal inscriure-s’hi a l’Oficina de Turisme (oficinadeturisme@alella.cat)
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral. 

12h Plaça de l’Ajuntament
Calçotada popular. Calçots, botifarrada, beguda, pa i fruita. Preus 
populars. 
Organitza: Colla de Gegants, Capgrossos, Grallers i Timbalers d’Alella. 

12h Can Manyé*
Visita comentada a l’exposició “Ànima...més llum! Ànima...res 
més”, a càrrec de Mario Pasqualotto.

Diumenge 10 de març

9.30h Celler Marfil (Rambla d’Àngel Guimerà, 62)
1a Taula rodona. ‘Idees fresques i cafè calent: creant sinèrgies’. 
Organitza: Alella Negocis.

20h Can Lleonart*
Cinema en versió original. Le concert. (www.canlleonart.com)

Dimecres 6 de març 

Fins al 20 de març
“Ànima...més llum! Ànima...res més!”. Una reflexió de Mario 
Pasqualotto sobre les febleses, les fragilitats i les emocions humanes. 

Visita guiada per l’artista: diumenge 10 de març a les 12h. 

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

Exposició a Can Manyé*

Dijous 7 de març
20h Can Manyé
Tertúlia. ‘La dona real i la dona imaginada’, a càrrec d’Erika Bornay, 
historiadora i escriptora. Acte inclòs dins del Festival Mirades de Dones. 
Concert. ‘Dones sonores. Dones sonant dins la música i dins la 
poesia’, a càrrec de Gemma Reguant, veu, i Anna Alemany, piano.
Organitza: Ajuntament d’Alella.
Divendres 8 de març
D’11 a 13h Comerços d’Alella
Repartiment de flors solidàries. 
Organitza: Associació Dones Solidàries d’Alella. 
20h Can Lleonart
Lectura del manifest institucional del Dia Internacional de les Dones, 
a càrrec de Rosa Domènech, diplomada en Treball Social. 
Cinefòrum. ‘Filmar el desig, viatge a través del cinema de les dones’. 
Organitza: Ajuntament d’Alella. 
Dissabte 9 de març
21h Restaurant Masia Mas Coll Alella
Sopar de celebració del Dia Internacional de les Dones. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella. 

Dia Internacional de les Dones 

Divendres 8 de març

17h Casal de la Gent Gran Can Gaza*
Xerrada. Demència senil (2a part), a càrrec de personal sanitari del 
Consultori Local d’Alella. 

19 a 20.30h Can Lleonart*
Taller d’astronomia. Com funciona el meu telescopi? 
(www.canlleonart.com) 

Dimarts 12 de març

19.30h Plaça d’Antoni Pujadas*
Sortida al Teatre Lliure. La vida és sueño, de Calderón de la Barca. 
Amb la Companyia Nacional de Teatro Clásico. (www.canlleonart.com)

20.15h Can Lleonart*
I després de l’ESO què? Xerrada-col·loqui adreçada a famílies amb fills 
i filles a 3r i 4t d’ESO. En acabar s’atendrà les preguntes dels assistents. 

D’11.30 a 13.30h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig
Xerrada. Dietes sense colesterol, a càrrec de Marta Quintana, 
infermera. Gratuït. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella.

19.30h Can Lleonart*
Cinema social. Una botella en el mar Gaza. Cicle programat per la 
Comissió de Cooperació Internacional. 

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. Memòries d’Adrià, de Marguerite Yourcenar. 
Conduït per Tònia Minguet i Toni Tomas. 

De 21 a 23h Can Lleonart*
Club de tast Alella. Vins gallecs, a càrrec de la sommelier Rosa Vila. 

Dijous 14 de març

ú

De 9 a 13.30h i de 15.30 a 19h Can Lleonart*
Taller de cistelleria. (www.canlleonart.com)

Divendres 15 de març

Diumenge 17 de març 
11h Can Manyé*
Taller d’introducció a la poesia visual. Recorregut fotogràfic per Alella, 
a càrrec de Mònica Urrútia. Inscripcions a pomersm@alella.cat. 

Dimarts 19 de març
De 16.30 a 19h Pati de l’Escola Fabra
Festa berenar solidari.
Organitza: AMPA de l’Escola Fabra.

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Hora del conte. El cul d’en Jaumet i altres contes, a càrrec 
d’Assumpta Mercader. 

Dimecres 20 de març
7.30h Plaça d’Antoni Pujadas*
Sortida. El Parc Natural del Cap de Creus. (www.canlleonart.com). 

19h Can Manyé*
Taller d’edició de fotografies amb mòbil, a càrrec de Mònica Urrútia.

20h Can Lleonart*
Presentació del Punt d’Assessorament i Intermediació Bancària. 
Es farà una 2a presentació el 27 de març a les 17h a Can Gaza. 

Divendres 22 de març
20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Espectacle per a adults. Les bailo un cuento, les cuento un tango, 
amb Noemí Caballer, narradora, i Claudio Frost i Maria Surribas, ballarins. 

Dissabte 23 de març 
10h Oficina de Turisme*
Visita guiada. Ruta Alella, 1.000 anys d’història (www.alella.cat/turisme). 

13h Oficina de Turisme*
Tercera trobada del Club dels Vins, amb la sommelier Rosa Vila.

14h Pati de Can Gaza*
Calçotada Jove. Calçots i molt més. Concert de Caribús i Caliu 
(www.alellajove.cat) 




