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S’allarga el passeig 
L’Ajuntament enllesteix les obres d’urbanització de la Riera 
Coma Clara, des de Marià Estrada al pou sorrenc. 

Reajustament horari del bus urbà i 
ampliació del transport a demanda

Alella viu els dies més poètics del 12 al 
21 d’abril amb els Espais de Poesia 

El 14 d’abril fem la Caminada 
dels Tres Pobles. 
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Aquest mes d’abril acaben les obres d’adequació i entren en 

funcionament l’ampliació del passeig de la Riera i l’edifici de 

les antigues Escoles Fabra. Dos dels compromisos que vam 

prendre amb la ciutadania d’Alella el maig de 2011. Al ple 

del mes de març vam aprovar la incorporació al pressupost 

de la dotació econòmica necessària per construir tres habi-

tatges públics a la parcel·la municipal del carrer Canonge, un 

altre dels nostres compromisos.

Al ple de març també vam donar compte de la liquidació del 

pressupost municipal de 2012. Un any més, i en van 10 de 

seguits, hem tancat l’exercici amb un resultat pressupostari 

ajustat positiu. Concretament el de l’any passat ha estat d’un 

milió d’euros, i amb més de 600 mil euros addicionals dispo-

nibles per invertir, si l’Estat espanyol té a bé permetre-ho als 

municipis sanejats. L’estat de les finances municipals és el 

que ens ha permès baixar impostos i taxes municipals aquest 

any i és el que ens permetrà seguir invertint en l’espai públic, 

equipaments i infraestructures en aquest mandat. La prudèn-

cia necessària però, conseqüència de la conjuntura econòmi-

ca, ens obligarà a reconsiderar prioritats i trobar alternatives. 

Després de quasi dos anys de feina, d’anar evolucionant les 

diferents propostes i a punt de conèixer les subvencions que 

rebrem tant de la Diputació de Barcelona com de la Genera-

litat de Catalunya per a aquests quatre anys, presentarem el 

pla d’inversions fins a 2015 abans de l’estiu, tot coincidint 

amb l’equador del mandat.

Durant el mes d’abril, coincidint amb l’esclat de la primavera, 

l’activitat cultural i cívica reviu al poble amb Espais de Poe-

sia, el Cap de Setmana Jove o la Caminada dels Tres Pobles. 

Us proposo de gaudir de les propostes. Visquem Alella!

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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El passeig de la Riera creix cap al nord 
·······················································································································································
L’Ajuntament enllesteix la urbanització de la Riera Coma Clara, entre Marià Estrada i el pou sorrenc. 
·······················································································································································

L’Ajuntament està acabant d’enllestir 
les obres d’urbanització de la Riera 
Coma Clara, entre Marià Estrada i el 
pou sorrenc. És un pas més cap al nord 
d’un ambiciós projecte que pretén  
reconvertir la Riera en un gran passeig 
per a vianants des d’Alella Parc fins al 
límit amb el Masnou. 

Els treballs corresponen al tram B, 
una de les set seccions en què es va 
dividir el conjunt de l’actuació l’any 
2007 en l’avantprojecte guanyador del 
concurs convocat per l’Ajuntament per 
definir el futur de l’artèria principal del 
municipi. 

Amb l’execució d’aquesta segona 
fase s’amplia de 475 a 700 metres el 
passeig de la Riera que es va inaugurar 
l’any 2010 amb la urbanització del 
tram comprès entre les Heures i Marià 

Estrada. Ara el passeig arriba ja fins al 
pou sorrenc, al límit on comença la ca-
nalització de la Riera. 

L’espai condicionat afecta una su-
perfície de 3.626 m2, amb 225 m de 
longitud i una amplada màxima de 
19,50 m. El projecte executat segueix 
el mateix criteri de la primera part del 
passeig, manté un vial de sauló d’am-
ple variable i un vial de servei pavi-
mentat de 3,20 m d’amplada, però 
amb les dificultats afegides d’haver de 
dignificar i garantir la seguretat en dels 
elements singulars que hi ha a aquest 
tram com ara el pou sorrenc, els siste-
mes de recollida d’aigües, els murs i 
les escales. A més durant el procés de 
contractació de les obres es van intro-
duir d’altres millores com ara la substi-
tució de dues canonades d’abastament 
d’aigua i l’arranjament de la Riera 

Coma Clara des de l’entrada al nucli de 
Can Magarola fins al dipòsit d’aigua 
d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL).

Pel que fa al pou sorrenc s’ha optat 
per pavimentar la calçada i col·locar 
una tanca de fusta al costat dret amb 
il·luminació a la part inferior, i per man-
tenir el sauló a la part esquerra —la 
que toca a les finques— amb vegetació 
a banda i banda i una tanca metàl·lica 
per millorar la seguretat. Al costat del 

pou sorrenc s’han instal·lat fanals, 
iguals que a la resta del passeig.

Les obres, realitzades per l’empresa 
Brossa SA per un import de 352.000€, 
s’han endarrerit alguns mesos respecte 
al termini d’execució previst inicial-
ment per problemes amb les compa-
nyies de serveis. Les obres s’han finan-
çat principalment amb una subvenció 
del Pla Únic d’Obres i Serveis de la 
Generalitat (PUOCS). 

A la banda esquerra és manté el terra de sorra i s’han col·locat una tanca metàl·lica protectora i vegetació. 

A la banda dreta del pou sorrenc s’ha instal·lat una tanca de fusta i s’ha pavimentat el pas. 

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

Les obres han costat 352.000 euros i 
s’han finançat majoritàriament amb una 
subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis 
····················································
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El 27 d’abril torna el mercat de 
segona mà i intercanvi 

···································································································
L’Ajuntament recorda a la població que cal evitar l’acumulació d’aigües que 
afavoreixen la cria de l’insecte. 

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

Prohibit fer foc fins al 15 d’octubre
Del 15 de març al 15 d’octubre 
està prohibit fer foc en els terrenys 
forestals i en la franja de 500 me-
tres que els envolta. Especialment 
no es poden cremar rostolls, mar-
ges i restes d’aprofitaments fores-
tals, agrícoles o de jardineria ni fer 
focs d’esbarjo. 

Homenatge a la República
L’Ajuntament convida la població 
a commemorar el 82è aniversari 
de la proclamació de la II Repú-
blica que se celebra el 14 d’abril 
amb una ofrena floral que es farà 
a la plaça d’Antoni Pujadas a les 
11.30h. 

Liquidació positiva del pressupost
Per desè any consecutiu, l’Ajunta-
ment ha liquidat els comptes de 
l’exercici (any 2012) amb números 
positius. El resultat pressupostari 
ajustat és de 1.009.590€, amb un 
romanent de tresoreria per a despe-
ses generals de 1.044.323€. 

Què cal fer per prevenir la propagació? 

Buideu regularment o retireu qualsevol recipient de 
l’exterior que pugui acumular aigua.

Eviteu les acumulacions d’aigua en zones de drenatge 
o canals de desguàs. 

Cobriu els petits forats i depressions del terreny que 
acumulin aigua.

Vigileu les basses petites, buideu-les setmanalment i 
cobriu-les amb una tela mosquitera.

Manteniu cobertes les piscines mentre no s’utilitzin. 
Les piscines de plàstic s’han de buidar periòdicament.

Tapeu els forats dels troncs i les branques dels arbres 
amb sorra.

Canvieu sovint l’aigua de les plantes que viuen en 
aigua i la dels abeuradors dels animals domèstics. 

Amb l’arribada de la primavera arriba 
també el moment de prendre mesures 
contra el mosquit tigre. Per prevenir la 
proliferació de colònies i evitar la pro-
pagació d’aquest insecte és molt im-
portant que la població tingui en comp-
te les mesures preventives. La més 
important de totes és evitar qualsevol 
acumulació d’aigua que afavoreixi la 
cria del mosquit. 

L’Ajuntament va aprovar l’agost de 
2009 una ordenança per a la preven-
ció i control dels mosquits que esta-
bleix les mesures que cal prendre per 
tal d’evitar-ne la proliferació. L’orde-
nança estableix sancions d’entre 750 i 
3.000€ per als infractors. 

L’Ajuntament manté converses amb 
el Consell Comarcal per tal de tornar a 
aplicar els tractaments per matar les 
larves dels embornals que s’han portat 
a terme els darrers dos anys. 

Després de l’èxit de participació de la 
primera edició celebrada el 22 de de-
sembre, l’Ajuntament torna a organitzar 
el 27 d’abril un nou Mercat de Segones 
Oportunitats amb l’objectiu d’oferir un 
espai públic per a la venda, compra i 
intercanvi d’articles de segona mà, pro-
ductes de creació pròpia no professio-
nal i d’articles de marxandatge d’enti-
tats i centres escolars. La iniciativa 
pretén treballar aspectes com la sensi-

bilització ambiental, el consum respon-
sable, el recolzament als nous artesans 
i artistes locals no professionals i el 
suport a les entitats i centres escolars 
per autofinançar algunes de les seves 
activitats. El mercat es farà el 27 d’abril 
de 10 a 19h a la plaça d’Antoni Puja-
das i per participar cal inscriure-s’hi de 
l’1 al 22 d’abril emplenant el formulari 
que trobareu en aquest enllaç: 
www.alella.cat/mercatoportunitats

Amb el mosquit tigre, millor prevenir que curar

················································································································
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L’Ajuntament fa un reajustament del transport públic 
···································································································
Se suprimeix alguna expedició del servei de bus urbà Alella-Exprés i Alella 
Circumval·lació i s’amplia l’ús del transport a demanda a tota la població. 

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

David Campos seguirà dirigint 
l’Escola de Dansa d’Alella
El Ballet de David Campos va 
anunciar fa uns dies que abandona 
els escenaris com a companyia es-
table degut a la complicada situa-
ció econòmica. Tot i la mala notícia 
que representa el cessament de les 
activitats d’aquesta important 
companyia de dansa catalana,  
l’Escola de Dansa no es veurà afec-
tada per aquesta situació ja que té 
garantida la seva continuïtat i se-
guirà comptant amb la direcció ar-
tística del reconegut coreògraf. 
D’altra banda, el Festival de fi de 
curs es farà el 15 de juny al teatre 
la Massa, de Vilassar de Dalt. 

Preinscripcions als Pinyons 

Amb l'objectiu de racionalitzar el servei 
i aconseguir un estalvi econòmic, 
l'Ajuntament ha decidit dur a terme un 
reajustament del servei de transport 
públic que s'aplicarà a partir d'aquest 
mes d'abril. Aquest reajustament con-
sisteix en l'eliminació de les expedici-
ons del servei de bus urbà que trans-
porten menys passatgers, per tal de 
reduir la seva incidència en els usuaris.

Aquesta reducció permetrà un estal-
vi d’uns 50.000 euros en les dues línies 
de transport urbà, ja que es preveu pas-
sar de 308.000 a 256.000€ de cost 
anual, i reduir el dèficit que és del 60%. 
Les modificacions previstes consistei-
xen en eliminar la darrera expedició del 
dia de la línia Alella-Circumval·lació, la 
que surt del port a les 20.30h. Pel fa a 
la línia Alella Exprés, d'Alella al Mas-
nou, el reajustament afectarà les dues 
primeres i les tres darreres expedicions 
del dia, de manera que començarà a 
funcionar a les 7 -i no a les 6- i el darrer 
servei arribarà a Can Lleonart a les 21h 
en lloc de les 22.30h. A més, a aquesta 
línia també es suprimiran les expedici-
ons de dissabte a la tarda i diumenge al 
matí. Els nous horaris entraran en vigor 
el 22 d'abril. 

Servei a demanda per a tothom
Paral·lelament i per compensar aques-
ta reducció d'expedicions del bus urbà, 
l'Ajuntament preveu ampliar el servei 
de taxi a demanda, que va posar en 
marxa l'abril del 2010 a partir d'un 
acord amb el col·lectiu de taxistes del 
poble, i estendre el seu ús, que ara 
està restringit a gent gran i a persones 
amb problemes de mobilitat, a tota la 
població. 

La utilització del servei serà univer-
sal però tindrà limitacions per a les 
persones que no formen part dels col-
lectius per als quals es va crear el ser-
vei —es a dir els més grans de 65 anys 
i aquelles persones que tenen recone-
gudes un grau de minusvalidesa supe-
rior al 33%— ja que no es podran fer 
més de sis viatges a l’any per persona. 

Aquesta ampliació del servei està 
pensada per resoldre les necessitats 
puntuals de desplaçament de persones 
que per algun motiu no disposen d'altra 
mitjà de transport per poder-se  
desplaçar. Des de la seva posada en 
funcionament, el servei no ha parat de 
guanyar usuaris i s'ha consolidat com 
una bona opció de transport per a molt 
alellencs i alellenques. L'any passat es 

van atendre 700 desplaçaments d'una 
quarantena d'usuaris, molts d'ells habi-
tuals. El servei és fruit d'un conveni de 
col·laboració signat amb els taxistes 
d'Alella. Funciona de dilluns a diven-
dres i per fer-ne ús cal efectuar la re-
serva amb antelació al 93 555 24 51. 
El preu és de 6€ per trajecte: 4€ els 
paga l'Ajuntament i 2€ els usuaris.

Les destinacions que es poden  
demanar són: el Consultori Local, 
l'Ajuntament, Can Lleonart, el Complex 
Esportiu, qualsevol parada de bus in-
closa la del port del Masnou, Can Gaza 
o la Policia Local. 

Calendari de preinscripció i matriculació a la llar d’infants municipal

Portes obertes 13 d’abril d’11 a 13h
Presentació de sol·licituds del 6 al 17 de maig
horari: de dilluns a divendres de 9.15 a 13h, dijous de 15 a 18h. Lloc: A la Llar d’infants   
Publicació de les llistes baremades provisionals 27 de maig
Termini per presentar reclamacions a les llistes baremades 28, 29 i 30 de maig 
Publicació de les llistes baremades definitives 31 de maig 
Sorteig públic per desempatar en cas que sigui necessari 4 de juny a les 10h. Lloc: A la Sala de Plens  
Publicació de les llistes definitives d’alumnat admès 5 de juny
Període de matrícula del 10 al 14 de juny ambdós inclosos

···········································································
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Acte públic sobre els escolapis 

L’Ajuntament organitza una sessió in-
formativa oberta a tota la població per 
parlar sobre la Torre del Governador 
que es farà el dilluns 22 d’abril a partir 
de les 19.30h a les Golfes de Can Lle-
onart. Tal i com es va acordar en el Ple 
del 27 de setembre de l’any passat, a 
la sessió s’explicarà la situació actual 
de la finca i el posicionament dels 
grups municipals i els experts sobre 
aquesta propietat. A l’acte públic tam-
bé s’aclariran els dubtes i es recolliran 
els suggeriments de les persones assis-
tents. 

Prèviament, del 5 al 22 d’abril s’ex-
posarà a la primera planta de Can Lle-
onart documentació gràfica i escrita 
sobre la situació de la finca, tal i com 
es va acordar el plenari de setembre. 
La sessió informativa estava prevista in-
icialment per al 15 de novembre però 
es va haver d’ajornar a l’espera de dis-
posar de diverses valoracions tècniques 
i econòmiques de la finca.

Subvencions a les entitats 
El 30 d’abril finalitza el termini per 
presentar les sol·licituds i la docu-
mentació requerida a la convocatò-
ria de subvencions per a les activi-
tats a les entitats. Més informació a 
www.alella.cat

Relats des d’Alella
L’Ajuntament anima les persones 
més grans de 60 anys a explicar les 
seves vivències participant en la 4a 
edició del recull de “Relats des 
d’Alella”. Els relats s’han de lliurar 
a la Biblioteca fins al 17 de maig. 

Busquem les parelles d’or
L’Ajuntament tornarà a fer un reco-
neixement a les parelles que com-
pleixen 50 anys de casats, coinci-
dint amb el 72è Dinar d’Homenatge 
a la Vellesa que es farà el 26 de 
maig al Pavelló d’Esports. Cal 
apuntar-se al Casal de la Gent Gran 
Can Gaza abans del 6 de maig. 

El cartell de Festa Major
El cartell de la Festa Major de Sant 
Feliu, que se celebra de l’1 al 4 
d’agost, es tornarà a triar amb una 
votació popular que decidirà quina 
és la proposta guanyadora d’entre 
cinc treballs seleccionats prèvia-
ment per un jurat. El concurs és 
obert a tothom i els treballs s’han 
de presentar fins al 10 de maig a 
Can Lleonart, on seran exposats els 
cartells finalistes del 21 al 31 de 
maig perquè la gent pugui valo-
rar-los i votar-los. Més informació a 
www.alella.cat/festamajor. 

Força participació al concurs de 
la imatge gràfica de la Verema 
El concurs per a la imatge gràfica 
de la 39a Festa de la Verema ha 
batut rècords de participació amb 
un total de 56 sol·licituds presenta-
des, totes elles d’un alt nivell pro-
fessional. Els tres estudis de dis-
seny finalistes són: Tilman Solé  
(Mucho), Eduard Duch (Atipus) i 
David Torrents. 

Llena exposarà a Can Manyé
Can Manyé acollirà del 10 de maig 
al 23 de juny l’exposició del reco-
negut artista Antoni Llena “SOS: 
senyals de fum des d’un subsòl”. 

···································································································
L’Ajuntament convoca la ciutadania a participar en la sessió informativa
sobre la Torre de Governador que tindrà lloc el 22 d’abril a Can Lleonart.

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

Imatge dels Escolapis pressa l’any 2006. 

Co
nx

i D
ur

o

Comissió de treball
L’Ajuntament treballa des de fa temps 
per trobar-ne una sortida viable, però 
els esforços realitzats no han donat re-
sultats. Davant del progressiu estat de 
degradació de la finca, l’any 2011 es 
va crear una Comissió de treball —for-
mada per polítics, tècnics municipals i 
experts— per tractar de preservar la 
Torre del Governador. 

La primera visita a la ruta “Alella, 
1.000 anys d’història” fa ple 

Els vins de Sant Jordi a l’Enoteca
L’Enoteca de l’Oficina de Turisme promocio-
na del 5 d’abril al 2 de maig els vins per a 
Sant Jordi: vins rosats tranquils, amb agulla, 
escumosos o caves. Més informació al web 
www.alella.cat/turisme.

Una trentena de persones van partici-
par a la primera visita guiada a la ruta 
“Alella, 1.000 anys d’història”, una 
passejada pel nucli urbà amb parada 
en una quinzena de punts d’interès, 
que es va estrenar el passat 23 de 
març. Els propers recorreguts guiats 
s’han programat per als dies: 27 
d’abril, 25 de maig, 29 de juny, 27 de 
juliol, 28 de setembre, 26 d’octubre i 
30 de novembre. Les visites tenen un 
preu de 4€ —són gratuïtes per a les 
parelles lingüístiques— i es poden ad-
quirir a l’Oficina de Turisme. També es 
fan visites concertades per a grups, en 
diferents idiomes i fora del calendari 
previst. 

····················································································································································································································································
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Poesia per Alella 

Alella ja està preparada per viure els 
deu dies més poètics de l’any amb una 
nova edició d’Espais de Poesia. És la 
sisena convocatòria d’un programa 
que, malgrat els temps de crisi, és 
manté fidel als idearis amb els quals es 
va crear: donar a conèixer la literatura i 
la poesia catalanes i promoure la crea-
ció literària a casa nostra, a partir de 
diferents manifestacions artístiques. 

Exposició a Can Manyé 
La cita anual amb la poesia és del 12 al 
21 d’abril i el punt de partida és la in-
auguració de l’exposició “Les restes 
d’un naufragi” del poeta i artista visual 
J.M. Calleja. L’exposició, que es podrà 
visitar a Can Manyé del 12 al 28 d’abril, 
consisteix en una instal·lació on milers 
de llibres creen un mur, com els que 
marquen els límits d’un camp, o les ru-
nes d’un antic casalot, d’on surten pa-
raules que ens poden ajudar a viure en 
plenitud. La inauguració s’acompanya 
d’un recital poètic d’homenatge a Sal-
vador Espriu, amb la veu de Santi Cla-
vell i la dansa de Carla Pérez. 

La veu dels poetes
Espriu estarà present a Espais de Poe-
sia, però hi seran, en cos o en ànima, 
molts d’altres poetes catalans. A la cita 
alellenca no faltaran els autors i auto-
res del Maresme que tornaran a tro-
bar-s’hi per repassar i conversar sobre 
la seva obra. Enguany assistiran a la 
trobada Anna Maluquer, Juan Antonio 
Masoliver Ródenas i Care Santos, coor-
dinats, com sempre, per Albert Calls, 
un habitual dels Espais de Poesia.

Una de les cites més destacades 

···································································································
La 6a edició d’Espais de Poesia porta la veu i la paraula dels poetes 
catalans als carrers i les places d’Alella del 12 al 21 d’abril.
···································································································

Els premis de la Mostra al Casal 

Un total de 177 treballs, 95 de prosa i 82 
de poesia, s’han presentat a la fase local 
de la XXX Mostra Literària del Maresme. El 
lliurament de premis es farà el diumenge 
21 d’abril a les 11h al Casal d’Alella. L’acte 
serà la cloenda de la sisena edició d’Espais 
de Poesia i comptarà amb la intervenció del 
grup del projecte Alella Viu la Música i de la 
Coral Jove d’Alella. 

del programa d’enguany és el recital de 
poesia La remor dels verds, amb Pau 
Riba i Ester Xargay, que es farà el 14 
d’abril al migdia al Bosquet d’Alella. 
L’acte forma part del programa Poesia 
als Parcs de la Diputació de Barcelona. 
Aquest mateix diumenge, però a la tar-
da, i després de la inauguració de la 
nova biblioteca de l’Institut Alella, es 
farà la presentació del llibre Morir 
d’amor a Tavertet, al capvespre, 
d’Eduard Miró. La presentació anirà a 
càrrec de Laura Borràs, directora de la 
Institució de les Lletres Catalanes, i 
comptarà amb la intervenció dels can-
tautors Núria Pradas, al piano, i Josep 
Meseguer a la guitarra. 

Serà la primera però no l’única pre-
sentació que es farà en l’edició d’en-
guany. També s’hi comentarà el llibre 
Les Imminències, de Màrius Sampere, 
al Club de lectura de la Biblioteca, i es 
presentarà l’obra guanyador del premi 
Alella a Maria Oleart 2012, El Mar 
dels altres, de Josep Fàbrega. 

Espectacles i itineraris poètics
A més dels recitals, les presentacions 
de llibres i els encontres amb poetes, 
Espais de Poesia inclou espectacles i 
itineraris poètics i musicals. Entre d’al-
tres propostes destaquen el concert 
poètic del grup Llunàtiques, programat 
per al 13 d’abril a les 22h a Can Lleo-
nart; el concert d’Espurnes al Casal de 

la Gent Gran, del 17 d’abril; l’especta-
cle Sentit a la manera de Salvador Es-
priu, amb Maria Teresa Garrigosa i Ne-
xus Piano Duo; i la passejada poètica i 
musical de la Big Bang Valona amb 
Dolós Miquel i Max Besora, programa-
da per al dissabte 20 d’abril. El passeig 
poètic farà un recorregut des del carrer 
Comas i la Riera Fosca fins al pati de 
les antigues Escoles Fabra, on s’unirà a 
l’acte d’inauguració del condiciona-
ment d’aquest espai. 

Poesia Jove i poesia 2.0
Els joves també se sumen als Espais de 
Poesia amb el recital poètic Sexe i revo-
lució, sense flors i violes que oferirà 
Oriol Sauleda el 18 d’abril a les 22h al 
pati de Can Gaza. 

Els Espais estaran al carrer, a les 
places, als equipaments públics i també 
a Internet, amb la iniciativa Omplim la 
xarxa de poesia que convida tothom a 
participar amb micro poemes a twitter, i 
a compartir fotografies d’Alella amb una 
mirada poètica a l’Instagram, amb els 
hashtags #epoesialella i #alella. 
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La festa del jovent, de 18 al 21 d’abril
···································································································
El Cap de Setmana Jove acomiada l’Àgora i el Casal de Joves i dóna la 
benvinguda al nou Espai Jove, ubicat a les antigues Escoles Fabra.
···································································································

Dissabte 20 d’abril 

Inauguració de l’Espai Jove
Antigues Escoles Fabra, 12h
Tallers de grafits
Espai Jove, antigues Escoles Fabra, 16h
Taller: “L’amor no té ni cap ni peus però 
transformarà allò que veus” 
Espai Jove, antigues Escoles Fabra, 17h
Taller de rap amb Lágrimas de sangre
Espai Jove, antigues Escoles Fabra, 18h
Sopar Jove
Pati de les antigues Escoles Fabra, 21h
Concert amb Lágrimas de sangre... i més
Hort de la Rectoria, 23h

Campionats de futbol i de vòlei
Pavelló Municipal d’Esports, 16h 

Diumenge 21 d’abril 

Dijous 18 d’abril 

Inauguració de l’exposició: “Violència 
masclista en la parella: desmuntem mites!” 
Espai Jove, antigues Escoles Fabra, 18h
‘Sexe i revolució sense flors ni violes’, 
a càrrec d’Oriol Sauleda. 
Pati de Can Gaza, 22h 
Nit d’humor amb David Moreno 
Pati de Can Gaza, 22.30h 

Divendres 19 d’abril 

Taller: “Si l’amor és un embolic pots 
desembolicar-te!” 
Espia Jove, antigues Escoles Fabra, 10.30h
Taller: “Fes-te un grafit a la gorra”
Espia Jove, antigues Escoles Fabra, 16h
Taller de bijuteria
Espia Jove, antigues Escoles Fabra, 17h
Gimcana jove
Pati de Can Gaza, 22.30h 
Punxadiscos de música “patxanga”
Pati de Can Gaza, 00.30h

Superada la prova de foc de l'estrena 
de l'any passat, l'Ajuntament ha prepa-
rat una segona edició del Cap de Set-
mana Jove per als dies 18, 19, 20 i 21 
d'abril. Són quatre dies d'activitats fes-
tives, culturals, artístiques i esportives 
pensades amb l'objectiu de promoure 
l'oci saludable i alternatiu i potenciar 
les interrelacions i la participació de les 
diferents entitats juvenils del poble. 

Aquest punt de trobada del jovent 
alellenc té enguany un valor afegit: l'es-
trena del nou equipament municipal 
juvenil, l'Espai Jove, i el comiat del Ca-
sal de Joves de Can Gaza i l'Àgora. Can 
Gaza i les antigues Escoles Fabra seran 
els escenaris principals però també hi 
haurà activitats al Pavelló Municipal i a 
l'Hort de la Rectoria.

Exposició i tallers a l'Espai Jove 
El punt de partida del programa és l'ex-
posició “Violència masclista en la pare-
lla: desmuntem mites” que s’exposa al 
nou Espai Jove del 18 i 21 d'abril. La 
primera cita és la inauguració a aquesta 
exposició programada per al dijous 18 
d'abril a les 18h. La mostra, cedida per 
l'Institut Català de les Dones, proposa 
una revisió d'alguns mites associats a 
l'amor romàntic i a la violència masclis-
ta al temps que ofereix idees i elements 
de reflexió per transformar aquest mites 
i avançar vers unes relacions lliures de 
violència masclista. 

Amb la mateixa temàtica de l’expo-
sició es faran dos tallers-xerrades que 
oferirà l'Associació Candela: “Si l’amor 
és un embolic pots desembolicar-te!” 
(el 19 d’abril, a les 10.30h), i “L’amor 
no té ni cap ni peus però transforma 
allò que veus” (el 20 d’abril a les 17h). 
Aquests dos tallers, com els altres que 
s’han programat —de pintar gorres, de 
bijuteria, de grafits i de rap— es faran 
al nou equipament de Joventut. 

Poesia jove 
El Cap de Setmana Jove també fa la 
seva aportació al programa d'Espais de 

Poesia. Aquesta intervenció es concre-
ta amb un trencador recital de poesia a 
càrrec d'Oriol Sauleda, un jove poeta 
de Sant Pol de Mar. Amb el suggestiu 
títol de “Sexe i revolució, sense flors i 
violes”, el poeta ens proposa un tast 
d'aquella poesia que no apareixerà mai 
en llibres d'escola o en antologies puri-
tanes, la poesia que fa mal, que excita 
i que ens allibera dels convencionalis-
mes. Serà el dijous 18 d'abril a les 22h 
al pati de Can Gaza. I després de la 
poesia, nit d’humor, amb David Moreno 
del Metal.

Estrena de l'Espai Jove
El Cap de Setmana Jove serà una bona 
oportunitat per prendre contacte amb 
el nou Espai Jove i fer un tast de les 
seves instal·lacions visitant l'exposició 
o bé participant als diferents tallers 
que s'han programat en el nou equipa-
ment. La benvinguda oficial, però, es 
farà el dissabte 20 d'abril a les 12h, tot 
i que el jovent també farà la seva inau-
guració particular a la nit amb el sopar 
jove al pati de les antigues Escoles  
Fabra. 

El hip-hop de Lágrimas de sangre 
En acabar el sopar de benvinguda a l'Es-
pai Jove, tothom està convidat a assistir 
al concert de hip-hop de Lágrimas de 
Sangre a l'Hort de la Rectoria, en el qual 
presentarà el seu darrer CD. Al tanca-
ment d’aquesta edició d’El Full estaven 
pendents de concretar les altres forma-
cions que actuaran al concert. 

Esport i altres entreteniments
L'esport i la diversió no faltarà al Cap 
de Setmana Jove. El diumenge 20 
d'abril la festa s'acomiada amb esports: 
els campionats de futbol i vòlei al Pa-
velló Municipal. També hi haurà boti-
farrada, servei de bar i animació musi-
cal mentre es fan els partits. 

Les entitats de joves organitzen la 
Gimcana Jove, la nit del divendres amb 
sortida des del pati de Can Gaza. 
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Can Lleonart ha preparat un sucós pro-
grama de primavera. El fullet d’aquesta 
temporada ofereix prop d’una seixante-
na de cursos i tallers —dels quals 26 
són nous— a més de sortides i itinera-
ris, cinema en versió original, el cicle 
músiques del món o les tertúlies de 
temàtiques tan diverses com l’art, el 
periodisme, la música o les experiènci-
es en primera persona que ens apropa-
ran al món dels refugiats. 

Per aquest trimestre les opcions 
són ben variades. Les noves propostes 
ens conviden a conèixer les millors pel-
lícules de la història del cinema, a 
aprendre a orientar-nos amb GPS, a 
posar a punt la nostra bici o a saber 
més coses de l’agricultura ecològica i 
dels productes de proximitat. 

El programa inclou un ampli ventall 
de tallers de tast i cuina com ara la ini-
ciació als cupcakes, la cuina casolana 
i tradicional, l’elaboració de plats amb 
thermomix, els vins de l’Empordà, el 
tast de vins i formatges europeus, el 
tast de cerveses i maridatge, les varie-
tats de raïm terpèniques i el taller de 
cuina amb el Restaurant 1789. També 
s’ha ampliat l’oferta de cursos d’infor-
màtica, fotografia i xarxes socials. Les 
inscripcions s’obren el 5 d’abril (el 2 i 
3 ja ho poden fer els antics usuaris i 
persones residents a Alella). 

D’Callaos i Luna Cohen
El Cicle de músiques del món de Can 
Lleonart té enguany dos convidats de 
reconegut prestigi: el grup D’Callaos i 
la cantant i compositora brasilera Luna 
Cohen. D’Callaos farà un repàs de les 
seves cançons en un espectacle que 
busca la proximitat i la complicitat 
amb el públic aprofitant el petit format 
de l’escenari de les Golfes. Serà el 10 
de maig a les 22h.

La segona i darrera proposta porta 
a Alella una de les principals represen-
tants de la música brasilera a Catalu-
nya. Luna Cohen, actuarà a les Golfes 
el 17 de maig amb un repertori de te-
mes propis, peces tenyides per la rítmi-

·······················································································································································
El 5 d’abril comencen les inscripcions a la seixantena de cursos del programa de primavera. 
·······················································································································································

Can Lleonart renova la seva oferta 

ca sensual del tròpic. Les entrades per 
als dos concerts costen 4€ i es poden 
adquirir a partir del 29 d’abril (màxim 
fins a 6 entrades per persona). 

Cinema en V.O
La cartellera de cinema de Can Lleo-
nart porta aquest trimestre quatre pel-
lícules en versió original —dues en 
francès i dues en anglès— per afavorir 
la pràctica d’aquests dos idiomes. Les 
franceses són Les petits mouchoirs i 
Rien à déclarer, que es podran veure 
els dies 17 d’abril i 22 de maig, res-
pectivament. Els films de parla anglesa 
que s’han triat aquest trimestre són: 
Notting Hill, el 8 de maig, i The Re-
mains of the Day, el 5 de juny. Totes 
les sessions són gratuïtes, comencen a 
les 20h i són obertes a tothom.

Sortides i itineraris
A les sortides, les propostes de prima-
vera són la Serra dels Bufadors i Mon-
tesquiu (8 de maig); la travessa de dos 
dies de la Garrotxa a Vallespir, al San-
tuari de la Mare de Déu del Coral (18 i 
19 de maig); la travessa pel torrent de 
la cabana a Campdevànol (5 de juny), 
la visita al Priorat i el Montsant (8 de 
juny); i la sortida pràctica d’orientació 
per la muntanya (15 de juny). 

Les novetats de la temporada 

  Les millors pel·lícules del cinema 
  Orientació amb GPS - Nivell 1
  De la terra al plat
  Posa a punt la teva bicicleta
  Què plantem al nostre hort?
  Maquillatge de carrer
  Maquillatge de nit o de festa 
  Joies d’estiu
  Treballem l’estrès
  Factures - Excel 
  Gràfics - Excel
  Compres per Internet
  Imatges i text - Word

Fotografia amb mòbil - Instagram
Màrqueting 2.0
Fotografia amb llum natural
Creació de vídeos - Movie maker i Picasa
Processament d’arxius raw - Lightroom    
Iniciació als cupcakes
La cuina cassolana i tradicional
Cuina amb el Restaurant 1789
Plats d’estiu amb la thermomix
Els vins de l’Empordà
Les varietats de raïm terpèniques
Tast de vins i formatges europeus 
Tast de cerveses i maridatge

Cinc tertúlies 
A les Golfes de Can Lleonart es parlarà 
aquesta primavera de periodisme, 
d’art, de música i de refugiats. Tindrem 
el testimoni de dos persones que han 
estat perseguides al seu país: Nadia 
Ghulam, afganesa autora del llibre El 
secret del meu turbant, i Salem Zenia, 
periodista i escriptor algerià. Les dues 
xerrades, que es faran el 16 de maig i 
el 6 de juny, respectivament, han estat 
programades per la Comissió de Coo-
peració Internacional. La tertúlia de 
Salem Zenia programada inicialment 
per al 11 d’abril s’ha hagut d’ajornar 
fins al 6 de juny per motius aliens a 
l’organització. 

El 18 d’abril ens visitarà José San-
clemente, economista expert en mit-
jans de comunicació, ens parlarà del 
paper del periodisme i de la funció dels 
mitjans en el moment actual. També 
torna un habitual de Can Lleonart: 
Joan Vives, músic i divulgador musical, 
que en aquesta ocasió ens aproparà a 
la música i la figura d’Antoni Vivaldi. 
Serà el 9 de maig. Abans, però, estem 
convidats a reflexionar sobre la relació 
entre el públic i l’art contemporani 
amb una tertúlia-performance protago-
nitzada per Victòria Pujadas, Norberto 
Sayegh i Pepe Jimènez Espejo. Serà el 
25 d’abril a les 20h a Can Manyé.
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Vuit anys caminant junts per Alella, Teià i el Masnou

El 14 d’abril és el dia de la Caminada 
dels Tres Pobles, un passeig cívic i es-
portiu de deu quilòmetres pel territori 
compartit pels municipis veïns d’Ale-
lla, el Masnou i Teià. La trobada és una 
cita esperada pels veïns i veïnes dels 
tres pobles que no volen deixar pas-
sar aquesta oportunitat de compartir 
junts una activitat saludable i gaudir 
del paisatge en bona companyia. I és 
que la caminada s’ha consolidat en els 
seus vuit anys d’existència com una de 
les passejades més multitudinàries de 
la comarca. L’èxit de participació ha 
obligat els organitzadors a limitar el 
nombre de caminants i a tancar les ins-
cripcions un cop assolides les 1.400 
sol·licituds.

Com a l’edició anterior, s’ha cre-
at una pàgina web de l’esdeveniment 
(www.lacaminadadels3pobles.com) 
des de la qual es pot accedir a tota la 
informació sobre els llocs i l’hora de 
sortida, el recorregut i les recomana-
cions, i s’hi poden realitzar les inscrip-
cions on-line, entrant directament al 
formulari del municipi des del qual es 
farà la sortida. Les inscripcions també 
es poden fer presencialment omplint 
les butlletes que trobareu a les oficines 
de la Regidoria d’Esports, al Pavelló 
Municipal d’Alella. El termini per apun-
tar-s’hi finalitza l’11 d’abril, tot i que 
les inscripcions quedaran tancades en 
el moment que s’arribi als 1.400 parti-
cipants apuntats.

La caminada és gratuïta i oberta a 
tothom, grans i petits. Els menors de 
14 anys hauran d’anar acompanyats 
d’una persona adulta i els joves d’entre 
14 i 18 anys, que no vagin acompa-
nyats, hauran de portar una autoritza-
ció signada.

La caminada proposa un recorregut 
matinal d’uns 10 quilòmetres pel pai-
satge de vinyes i el Parc de la Serralada 
Litoral. Enguany els caminants aniran 
per la Vall de Rials fins al Turó de Can 
Colomer, des d’on iniciaran la baixada 
per la banda est de la Vall de Rials fins 

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

Les inscripcions es poden fer 
fins a l’11 d’abril a través del web 
www.lacaminadadels3pobles.com 
····················································

Inscripcions: fins a l’11 d’abril
Recorregut: 10 km
Participació: limitada a 1.400 caminants
Sortida: a les 9h, al Bosquet
Arribada: a les 13h, al Cella Vinaria-CAT

LES DADES 

arribar al Parc Arqueològic Cella Vina-
ria-CAT on s’oferirà un esmorzar gratuït 
a tots el participants. L’arribada està 
prevista cap a les 13h.

Sortida del Bosquet 
El punt de trobada per als caminants 
alellencs és el Bosquet, davant de l’Ins-
titut Alella, a les 9 h. A la mateixa hora 
sortiran els grups del Masnou i Teià. 

Els caminants masnovins iniciaran el 
recorregut a la plaça Ramón y Cajal, i 
els de Teià sortiran des del Poliesportiu 
Municipal El Cim. Els tres grups es tro-
baran al Torrent de Rials a l’alçada de 
les caves Roura, des d’on continuaran 
la ruta tots junts.

La caminada de l’any passat va aplegar més de 1.200 participants. 

·······················································································································································
El 14 d’abril torna la Caminada del Tres Pobles, una jornada de germanor i convivència entre els veïns i les 
veïnes d’Alella, el Masnou i Teià que cada any atrau més d’un miler de persones. 
·······················································································································································

Seguiu les recomanacions 
Porteu calçat còmode, si pot ser de muntanya o sabates per caminar.
No estreneu calçat i no us deixeu els mitjons.
En cas de temps inestable, porteu alguna peça de roba que us faci de paravent i que, alhora, eviti que us 
refredeu quan pareu.
Si voleu menjar abans de sortir, podeu ingerir fruites, sucs de fruites, cereals, galetes, torrades... 
Eviteu els productes lactis, ja que són més indigestos.
Si veniu amb nens petits, porteu-los en una motxilla. No és recomanable venir amb cotxet, ja que 
passarem per camins de difícil circulació.
Porteu aigua i dosifiqueu-la al llarg de la caminada segons les vostres necessitats.
El recorregut està controlat, però no és un circuit tancat. Per tant, us demanem que sigueu prudents quan 
circuleu pels carrers i camins.
Una part de l’itinerari transcorre per espais naturals protegits, zones forestals i camins de vinya 
particulars. Així doncs, us demanem prudència i civisme. La muntanya és de tothom! Si volem gaudir-ne, 
cal que siguem respectuosos i no es noti que hi hem passat.  
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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 Enfortint l’oferta turística 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Ciutadania

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

El dissabte 23 de març es va fer la primera visi-
ta guiada de la ruta “Alella, 1000 anys d’història” 
que consta de 15 punts senyalitzats en el nostre 
municipi. Amb aquesta ruta tenim l’oportunitat de 
descobrir el llegat patrimonial del poble a través 
d’un agradable recorregut pel centre urbà.

El passat dia 6 d’octubre es va inaugurar l’Eno-
teca de l’Oficina de Turisme amb l’objectiu de pro-
mocionar els vins de la nostra DO. D’entre les ac-
tivitats de l’Enoteca, el Club de Vins ha nascut per 
ser un punt de trobada d’aquells que volen saber 
més sobre el vins i les seves harmonies compartint 
amb la sommelier Rosa Vila el seu coneixement vi-
tivinícola i a més, passant una bona estona.

Tant l’activitat de la primera ruta com les tres 
trobades del Club de Vins han tingut una nombrosa 
assistència de públic. Aquesta bona acollida ens 
confirma que són eines que acompleixen el seu ob-
jectiu: dotar de producte turístic Alella, posar en 
valor la seva història, el seu patrimoni i poder tastar 
i descobrir noves vessants dels vins de la DO.

Han sortit publicades les bases de la primera 
edició del premi a la millor iniciativa enoturística 
del municipi, que a banda d’augmentar una vegada 

Col·laborem amb el govern per revisar i reordenar 
l’agenda municipal: equipaments, polítiques soci-
als, foment de l’activitat econòmica i acció cultural, 
principalment. Lògicament també s’haurà de revi-
sar el projecte de POUM, que en alguns aspectes 
ha quedat superat per la realitat. I per poc que no 
es torcin les coses, creiem que és possible obte-
nir bons resultats d’aquesta entesa amb el govern  
sense necessitat d’haver d’intervenir en el dia a dia 
de cadascuna de les regidories. 

Amb tot, ens equivocaríem si no féssim alguna 
cosa més, des d’una altre perspectiva. És moment 
de dotar l’ajuntament d’un nou marc de relacions 
amb la ciutadania, per millorar les connexions i la 
confiança en l’acció pública. Sobre la base d’una 
major exigència en l’exercici del poder, s’han d’obrir 
noves vies de participació i d’avaluació continuada 
de la gestió municipal, perquè votar cada quatre 
anys ja és massa temps. I és en l’àmbit local on 
hi ha les millors expectatives de recuperació de la 
confiança en la política, sobretot per la seva proxi-
mitat amb el ciutadà. Aquest nou marc de relacions 
entre ciutadà i poder local ha servir també a la fu-
tura independència del nostre país, contribuint a la 
fortalesa de l’Estat que hem començat a construir. 

més l’oferta turística, dóna l’oportunitat a professi-
onals i empreses del nostre poble de concursar i de 
guanyar un premi que els servirà de reconeixement 
en la seva labor innovadora enoturística. 

Aquest Ajuntament va apostar pel turisme de 
qualitat en el seu Pla Estratègic de desenvolupament 
Turístic d’Alella aprovat l’any 2007. Aquest Pla con-
templa, entre d’altres accions, la implantació del dis-
tintiu SICTED a l’Oficina de Turisme, un distintiu que 
reconeix el compliment de metodologia de treball i 
l’esforç i el compromís per la qualitat. Estem treba-
llant per obtenir-lo i possiblement en aquest 2013 
es farà realitat. Aquesta millora beneficiarà l’atenció 
dels visitants de l’oficina que cada cop són més nom-
brosos, gairebé duplicant en els mesos d’enguany el 
nombre de visites dels mateixos mesos de l’any pas-
sat. L’oficina augmenta també la seva programació i 
continguts per la seva vinculació amb el Parc Serrala-
da Litoral, que hi té un dels seus punts d’Informació.

Totes aquestes accions de sensibilització i pro-
moció se sumen a l’esdeveniment turístic més im-
portant d’Alella, la festa de la Verema, amb l’objec-
tiu d’ampliar i diversificar al llarg de l’any l’oferta 
turística del nostre poble.

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

Perquè no és que la democràcia representativa  
sigui el menys dolent dels sistemes polítics, no, 
és que tots els altres són directament tenebrosos. 

Amb aquests objectius, CIU ha impulsat un Pla 
de Participació Ciutadana de gran profunditat que 
properament debatrem entre tots els grups muni-
cipals, i sobre el qual esperem que s’obtindrà un 
amplíssim consens. Aquest instrument exigirà, a la 
seva vegada, actualitzar i adaptar el funcionament 
intern de la Corporació, amb l’aprovació d’un nou 
reglament orgànic. Certament se’ns ha girat feina, 
i de la bona. 
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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 Salvem els Escolapis?

PARTIT POPULAR Generalitat, ajuntament i Consells Comarcals 

A 31 de desembre de 2012, el deute de la Genera-
litat de Catalunya amb els Ens Locals (Ajuntaments 
i Consells Comarcals) és de 567 milions d’euros.

En el Parlament de Catalunya hem reclamat al 
Govern de la Generalitat que pagui ja aquest deute 
i, en tot cas, aprovi un calendari de pagaments ja 
que els ens locals tenen dret a saber quan cobraran.

La Generalitat ha estat un mal soci pels ajunta-
ments:

Ha pagat tard i malament als ajuntaments. 
Ha centrifugat el deute de la Generalitat envers 

els ajuntaments i els consells comarcals. 
Han reduït substancialment el finançament dels 

serveis que els ajuntaments prestaven per compte 
de la Generalitat de forma molt deslleial (escoles 
bressol, escoles de música, etc).

Mentre el Govern d’Espanya i les diputacions 
han adoptat mesures extraordinàries per ajudar a 
la situació financera dels ajuntaments. Que ha fet 
la Generalitat? Molt poca cosa.

Altres administracions es comprometen més 
amb les necessitats financeres dels ajuntaments:

El Govern de l’Estat, a partir de finals del mes 
de maig de 2012, va posar a disposició dels ajun-
taments catalans més de 638 milions d’euros per 

tal que paguessin als seus proveïdors, les seves fac-
tures, mesura que comprèn a 492 entitats locals i a 
més de 121.000 factures.

El Govern, pel 2013, ha anunciat una amplia-
ció del pla de pagament proveïdors per un import 
total de 2.684 milions d’euros.

Les quatre diputacions catalanes, en 2012, van 
prestar 211 milions d’euros a la Generalitat per què 
pagues una part del deute que tenia amb els ajun-
taments. Mitjançant un conveni, les diputacions 
pagaven directament als ajuntaments aquest deute 
i la Generalitat es comprometia a retornar aquests 
diners a les diputacions.

La política del Govern de la Generalitat en rela-
ció als ens locals s’ha centrat en criticar qualsevol 
iniciativa d’aquest àmbit que es proposava des del 
Govern d’Espanya. Davant de qualsevol proposta, 
sempre es diu NO.

Al Govern de la Generalitat només els preocupa 
parlar de competències. No els preocupa parlar de 
quan pagaran el deutes als ajuntaments.

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

Salvem els Escolapis és el títol d’un blog creat el 
2006 per connectar amb les persones interessades 
en salvar aquest edifici i recuperar-lo per al nostre 
poble. L’abril del 2008, es va crear al web www.
causes.com la causa “Salvem els Escolapis” i pos-
teriorment els grups de Facebook http://www.face-
book.com/investigacio.escolespies i “Què t’agra-
daria als Escolapis d’Alella? http://www.facebook.
com/pages/QU%C3%88-TAGRADARIA-ALS-ESCO-
LAPIS-DALELLA/246903852032186

A la xarxa es pot trobar molt més sobre La Torre 
del Governador i Can Xacó Monnar, també conegut 
com “Els Padres” o “Els Escolapis”. També per la 
Revista Alella és un tema recorrent des de l’any 
2001, quan va ser venuda a una immobiliària per 
ser convertida en hotel de luxe que mai va progres-
sar i, sobre tot, des que ja sense servei de seguretat 
ni cap futur a la vista, s’ha abandonat a una degra-
dació inacceptable. Després de les propostes fetes 
per Gent d’Alella i d’un any de reunions de la Comis-
sió de treball, finalment es va convocar i tot seguit 
anular una sessió informativa pública anunciada pel 
dia 15 de novembre de 2012. Ara, però, mitjançant 
el Decret de l’Alcaldia del passat 12 de desembre, 
l’Ajuntament ja disposa dels informes de valoració 

de mercat, de runa i d’expropiació de la finca i ha 
arribat l’hora de prendre partit. 

La finca, de dimensions similars al Parc de la 
Ciutadella de Barcelona, es troba inclosa al Pla Es-
pecial d’Equipaments de l’Institut Borrell i al Ca-
tàleg d’edificis protegits, al seu màxim nivell, se-
gons el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic. 
L’ incompliment dels deures del propietari faculta 
a l’Administració a expropiar per incompliment de 
la funció social del sòl i li permet instar la venta o 
situació forçosa, la qual cosa implica la reducció 
del valor del sòl. La situació és complexa des de 
molts punt de vista, però ara és moment d’exami-
nar el nostre passat, present i futur i donar plegats 
una sortida a aquest magnífic patrimoni que era de 
tots i totes. 

Mercè Marzo, 
portaveu del grup municipal de Gd’A
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Els bancs, la crisi i les solucions 

manscg@alella.cat

Des de l’Ajuntament i concretament des de la regidoria 
de Serveis Socials, s’ha posat en marxa aquest passat 
mes de març el Punt d’Assessorament i Intermediació 
Bancària, amb el que es vol atendre a les persones del 
nostre municipi que s’hagin vist afectades per la inver-
sió en algún tipus de producte financer o bé que es tro-
bin en dificultats per pagar les quotes de la hipoteca.

El producte financer de les participacions preferents 
ha estat qualificat per a molts com una estafa encober-
ta, deixant a 300.000 catalanes i catalans sense els 
estalvis de tota una vida. El PP i el PSOE, han pactat 
una sortida pels afectats de l’esmentat producte, cons-
tituint una comissió de seguiment per establir els requi-
sits que ha de tenir el client afectat per poder accedir a 
l’arbitratge i poder recuperar tota l’inversió. Tot i que els 
bancs que han obtingut ajudes Europees tenien temps 
fins el març per canviar les participacions per accions 
del mateix, aplicant una merma del 40%, els clients 
que puguin demostrar que van patir mala pràxis a l’hora 
de fer la seva inversió, l’arbitratge els donarà la possibi-
litat de recuperar l’inversió inicial. Ja es hora, doncs, de 
posar fil a l’agulla i deixar de salvar els bancs que han 
actuat amb tota impunitat. El PSC sempre ha prioritzat 
l’EIX SOCIAL per sobre d’altres consideracions i en la 
campanya electoral es va oferir al govern entrant fer una 

cimera per cercar sol·lucions a la crisi en aquest mo-
ment tant dramàtic que viu Catalunya. El Sr.Mas enmig 
de la campanya va adquirir públicament el compromís 
de realizar aquesta cimera, que ara ha quedat en un 
no res al suspendre-la. Tot i la dutxa d’aigua freda a 
les aspiracions de tots els ciutadans a l’hora de rebre 
la noticia de la suspensió d’aquesta trobada, CiU, en 
una paràbola sense precedents en la història recent, 
ha convidat públicament tant al PSC com a ERC, a 
entrar en el govern de la Generalitat amb Conselleries 
incloses. Però això només seria una possibilitat viable 
si es deixessin de fer retallades indiscriminades en edu-
cació i sanitat. Per tant, només l’inclusió de polítiques 
socials clares destinades a preservar la cohesió social i 
la protecció del mes dèbil pot, al nostre entendre, ser 
decisiva a l’hora d’entrar a col·laborar dins del Govern.

Acords del Ple

Glòria Mans, 
Portaveu del grup municipal de PSC 

PLE EXTRAORDINARI DEL 22 DE GENER I PLE ORDENARI DEL 31 DE GENER. Podeu consultar les actes al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Aprovació definitiva del pressupost de 2013. 
El Ple va aprovar definitivament el pressupost per a l’any 
2013 que ascendeix a 10.312.500€, la plantilla de per-
sonal de l’Ajuntament per a l’esmentat exercici i la relació 
de llocs de treball. El pressupost definitiu s’incrementa 
150.000€ respecte a l’aprovat inicialment, motivat per 
l’increment de les previsions en les participacions en els 
ingressos de l’Estat que es destinaran a despeses impre-
vistes. L’aprovació definitiva també té en compte algunes 
de les al·legacions presentades per CiU.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i PSC, l’absten-
ció CiU i PP i el vot en contra del PP. 
Aprovat l’acord regulador del personal funcionari i el con-
veni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament.
El Ple va aprovar l’acord regulador de les condicions de 
treball del personal funcionari i del conveni col·lectiu de 
les condicions de treball del personal laboral, per als anys 
2013-2015.
Aprovat per unanimitat.
Subvenció per a la llar d’infants municipal.
El Ple va aprovar l’aceptació de la subvenció corresponent 
al curs 2011-2012 atorgada per la Generalitat de Catalu-
nya, que és la que el Govern atorga anualment per contri-
buir al sosteniment del funcionament d’aquest centre 

d’educació infantil i que ascendeix a 73.900€, 1.300€ 
per alumne.
Aprovat per unanimitat.
Moció contra els desnonaments. 
El Ple va aprovar una moció presentada per ERC+SxA i 
PSC, en la qual s’insta l’Estat a suspendre els desnona-
ments de les residències habituals que afectin persones 
que pertanyen a col·lectius vulnerables. A més es demana 
que es mantingui aquesta suspensió fins que no es pro-
mulgui una normativa hipotecària i d’enjudiciament civil 
adaptada a les directives de la Unió Europea.
Aprovat per unanimitat excepte el punt 7è, que estableix 
la negativa de donar suport a l’execució dels llançaments, 
que es va votar en contra per CiU, PP i la regidora de 
Gd’A.
Adhesió a la Declaració de Sobirania.
El Ple va aprovar una moció, presentada per ERC+SxA 
i CiU, d’adhesió de l’Ajuntament d’Alella a la Declaració 
de Sobirania i el dret a Decidir aprovada pel Parlament de 
Catalunya. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA , PSC, CiU i una 
regidora de Gd’A, l’altre regidor de Gd’A es va abstenir i el 
PP va votar en contra. 
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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 23 al 28 d’abril 
Del 21 al 26 de maig 
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 12 d’abril 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: 10 d’abril. La data de recollida del carnet és el  
16 d’abril. Cal apuntar-s’hi prèviament (tel. 93 555 24 12)

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: MARÇ I ABRIL

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
1 de maig   BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 838
4 i 5 de maig        GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 082
11 i 12 de maig      MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
18 i 19 de maig   BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 838
20 de maig         GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 082
25 i 26 de maig      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 

Serveis

Properes trobades del Club dels Vins: 20 d’abril, 25 de maig, 15 de juny i 13 de juliol.
Properes visites guiades a la ruta “Alella, 1.000 anys d’història”: 27 d’abril, 25 de maig, 29 de juny, 27 de juliol, 
28 de setembre, 26 d’octubre i 30 de novembre. 

Més informació i inscripcions a l’Oficina de Turisme (oficinadeturisme@alella.cat / www.alella.cat/turisme) 

El CLUB DELS VINS I LA VISITA GUIADA A LA RUTA “ALELLA, 1.000 ANYS D’HISTÒRIA” 
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Agenda d’activitats

18h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Presentació del llibre La princesa, Sant Jordi i el drac. Amics 
secrets, escrit per Noemí Fernández, mestra de l’Escola Fabra i 
il·lustrat per Teo Peiró. A càrrec d’Antoni Sànchez.

Dijous 4 d’abril 

D’11 a 13h Llar d’infants municipal Els Pinyons*
Portes Obertes

Dissabte 13 d’abril 

9h El Bosquet (Davant de l’Institut Alella)*
VIII Caminada dels Tres Pobles. Inscripcions fins a l’11 d’abril a 
www.caminadadels3pobles.com 
Organitza: Ajuntaments d’Alella, el Masnou i Teià

9.30h Ajuntament de Premià de Dalt
Sortida guiada a l’ermita de Sant Mateu. Informació i inscripcions 
oficinaturisme@alella.cat o p.slitoral.lleonart@diba.cat
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral

11.30h Plaça d’Antoni Pujadas*
Homenatge a la II República. Ofrena floral. 

Diumenge 14 d’abril 

9.30h Celler Marfil
2a Taula rodona. “Idees fresques i cafè calent: creant sinèrgies”. 
Organitza: Alella Negocis

20.30h Alella Vinícola
Presentació de l’associació ANC-Alella per la Independència. Amb 
la presència de Carme Forcadell, presidenta de l’ANC
Organitza: Alella per la Independència 

Divendres 12 d’abril 

20h Can Manyé*
Tertúlia-performance. “Neofòbia. L’art contemporani vist per tres 
artistes”: Victòria Pujadas, Norberto Sayegh i Pepe Jiménez Espejo.

De 10 a 19h Plaça d’Antoni Pujadas*
Mercat de Segones Oportunitats (2a edició). Inscripcions de l’1 al 22 
d’abril (www.alella.cat/mercatoportunitats) 

10.30h Oficina de Turisme*
Visita guiada a la ruta “Alella, 1.000 anys d’història”. Inscripcions 
a l’Oficina de Turisme Preu: 4 euros. (oficinadeturisme@alella.cat). 

Dijous 25 d’abril 

19.30h Sala d’actes de l’Institut Alella
Xerrada. “Enganxats a les pantalles?”, a càrrec de Dolors Casas, psi-
còloga, Jordi Manrique, informàtic, i M. Rosa Sanz, mestra. 
Organitza: AMPA Institut Alella 

20h Can Lleonart*
Cinema en versió original. Les petits mouchoirs. Gratuït. 

Dimecres 17 d’abril

20h Can Lleonart*
Tertúlia. ”Periodisme malgrat tot”, a càrrec de José Sanclemente, 
economista expert en mitjans de comunicació.

Dijous 18 d’abril 

12h Edifici antigues Escoles Fabra*
Inauguració del condicionament de les antigues Escoles Fabra. 

13h Enoteca de l’Oficina de Turisme*
4t trobada del Club dels Vins, amb la sommelier Rosa Vila. 

Dissabte 20 d’abril 

19.30h Can Lleonart*
Sessió informativa sobre la Torre del Governador. 

Dilluns 22 d’abril

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

DIVENDRES 12 D’ABRIL
20.30h Can Manyé, espai d’art i creació
Inauguració de Les restes d’un naufragi, de J.M.Calleja. 
L’exposició es podrà veure fins al 28 d’abril.
Recital poètic d’homenatge a Salvador Espriu, amb Santi Clavell 
(veu) i Carla Pérez (dansa). 
DISSABTE 13 D’ABRIL
12h Can Manyé
Poemes i paraules. Trobada de poetes del Maresme. Vermut literari 
amb Anna Maluquer, Juan Antonio Masoliver Ródenas i Care Santos. 
Coordinació: Albert Calls. 
22h Can Lleonart
Mar de mots. Concert poètic amb el grup Llunàtiques.
DIUMENGE 14 D’ABRIL
12h El Bosquet d’Alella
La remor dels verds. Recital amb Pau Riba i Ester Xargay. Programa 
Poesia als parcs. 
18h Institut Alella
Inauguració de la biblioteca de l’Institut Alella. 
Presentació del llibre Morir d’amor a Tavertet, al capvespre, d’Eduard 
Miró, a càrrec de Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres 
Catalanes. 
DIMECRES 17 D’ABRIL
19.30h Casal de la Gent Gran Can Gaza
Espurnes. Recital musicat amb el grup EYBEC.
DIJOUS 18 D’ABRIL
20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Les Imminències. Club de lectura amb Marius Sampere i Passarell.
22h Pati de Can Gaza
Sexe i revolució, sense flors ni violes. Recital de poesia, amb Oriol 
Sauleda. 
DIVENDRES 19 D’ABRIL
21h Can Lleonart
El mar dels altres. Presentació del llibre de Josep Fàbregas, guanyador 
del premi Alella a Maria Oleart 2012, a càrrec d’Eduard Miró.
Sentit a la manera de Salvador Espriu. Espectacle poètico-musical 
amb Maria Teresa Garrigosa (veu) i Nexus Piano Duo. 
DISSABTE 20 D’ABRIL
11h Plaça de l’Ajuntament
Passejada poètica i musical. Amb Dolós Miquel i Max Besora, 
acompanyats de la Big Bang Valona de Sant Pol de Mar, conduïda 
per Marc Egea. 
DIUMENGE 21 D’ABRIL
11h Casal d’Alella
Lliurament dels premis de la XXX Mostra Literària del Maresme. 
Actuació dels grups del projecte Alella Viu la Música i la Coral Jove d’Alella. 

Més informació: www.espaisdepoesia.cat / www.alella.cat

Tot el dia Diferents places i carrers d’Alella
Instal·lació de parades de llibres i roses.

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Hora del conte amb els avis i àvies de la residència Els Rosers. Sant 
Jordi i cavaller i Forallac i els ratolins.

Dimarts 23 d’abril 

Dissabte 27 d’abril 




