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L’enoteca de l’Oficina de Turisme posa en 
marxa l’Enotast

El pressupost municipal preveu destinar 1,6 milions a la millora 
de l’enllumenat públic per afavorir l’estalvi energètic. 

Els comptes de la llum
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Al pressupost municipal de 2014, aprovat inicialment pels 

grups municipals d’ERC+SxA, CiU, PSC i PP, vam aprovar 

una inversió a l’enllumenat públic municipal d’uns 1,6 mi-

lions d’euros. Durant els darrers anys hem anat millorant 

tant la infraestructura lumínica en alguns llocs on era obso-

leta com fent actuacions parcials d’eficiència. L’any passat 

però, vam encarregar una auditoria d’eficiència i seguretat de 

tot l’enllumenat públic d’Alella que ens ha portat a prendre 

aquesta decisió. Durem a terme la inversió amb un doble ob-

jectiu: el primer és substituir els sectors en pitjor estat; Alella 

Parc, Can Sors i Verge de la Mercè veuran com s’actualitzen 

els seus fanals. El segon objectiu és el de millorar l’eficiència 

energètica de tot l’enllumenat del poble, produint d’una ban-

da un estalvi de la factura elèctrica que l’Ajuntament ha de 

pagar i de l’altra una reducció de l’empremta ecològica del 

nostre poble. 

Una operació financerament sostenible. Destinant un màxim 

de 970.000 euros en la millora de l’eficiència, aconseguirem 

un estalvi mínim de 150.000 euros anuals. I diem mínim per-

què davant el més que previsible augment del cost de l’elec-

tricitat, reduirem futurs increments. El cost de l’electricitat 

representa gairebé el 5% de pressupost ordinari municipal, 

471.000 euros l’any 2013, i en reduirem una tercera part. 

Aquest govern des de fa ja alguns anys executa polítiques 

d’estalvi, ajustant al màxim el pressupost, sense haver d’eli-

minar ni reduir la qualitat dels serveis que oferim a la ciuta-

dania i que a més ens han permès rebaixar els impostos l’any 

passat i enguany.

En darrer lloc, volia aprofitar aquestes línies per agrair públi-

cament a totes les persones que van col·laborar en l’extinció 

de l’incendi iniciat al terme municipal de Tiana el passat 26 

de gener a Can Comulada, i molt especialment als Bombers i 

els voluntaris de l’Associació de Defensa Forestal. 

5
Baixen la meitat de les regidories
Pagaments a menys de 30 dies 

6
Portes obertes a les escoles
Nova edició de parelles lingüístiques

8
L’oferta enològica afegeix l’Enotast 
Calendari de la ruta “Alella, 1.000 anys 
d’història!” 

7
Flashmob per la dona el 8 de març
En marxa ‘El Full Setmanal’ 

InvERtIR PER EStAlvIAR 



3FEBRER 2014

Objectiu: rebaixar la factura de la llum 
···································································································
L’Ajuntament preveu invertir 1,6 milions d’euros en la millora i adequació 
de l’enllumenat públic amb l’objectiu de reduir la despesa elèctrica. 
···································································································

En l’actualitat hi ha més de 3.500 punts de llum.  

Les principals actuacions 

Substitució de les làmpades de vapor de mer-
curi per làmpades de vapor de sodi

Adequació dels punts de llum al nivell lumínic 
que requereix cada zona

Encesa controlada per rellotge astronòmic a la 
totalitat dels 52 quadres existents

Regulació de l’horari astronòmic per afavorir 
l’estalvi

Oberta al trànsit la Riera Coma Fosca 

El 28 de gener es va obrir al trànsit de forma provisional la Riera Coma Fosca, entre Mas 
de Xaxars i les Quatre Torres, que estava tancada a la circulació des del passat 3 de de-
sembre a causa de les obres de la primera fase de pavimentació de la Riera. Al tancament 
d’aquesta edició d’El Full restava pendent la darrera capa de pavimentació que no s’havia 
pogut posar perquè, degut a les pluges dels darrers dies, els tècnics aconsellen esperar un 
temps prudencial per assegurar-se que la compactació és la correcta i es pot estendre la 
darrera capa amb totes les garanties. L’acabament de les obres d’aquesta primera fase de 
pavimentació, que inicialment havien d’estar enllestides abans de les festes nadalenques, 
acumula vàries setmanes de retard degut a diferents problemes tècnics sorgits durant la 
realització dels treballs. Les causes principals d’aquest endarreriment són les diferents 
resistències i gruixos del formigó i l’alta quantitat d’armadura del paviment existent a la 
Riera. D’altra banda les pluges van malmetre la base de “tot-ú” que estava preparada per 
col·locar la mescla bituminosa en calent a sobre. 

L’Ajuntament està decidit a donar en-
guany l’empenta definitiva a la substi-
tució de l’enllumenat públic del muni-
cipi amb l’objectiu de disminuir el 
consum energètic i reduir l’impacte 
mediambiental. Després dels treballs 
puntuals d’adequació progressiva de 
l’enllumenat que s’han vingut realit-
zant des de fa anys a diferents barris 

del municipi (els darrers als barris de 
Can Magarola, Ibars Meia i Mas Coll), 
ara es preveu fer una actuació integral 
a tot el poble amb la finalitat de millo-
rar-ne el rendiment i rebaixar la factura 
de la llum. L’any passat l’Ajuntament 
va pagar per aquest concepte més de 
470.000€, inclosos l’enllumenat de la 
via pública i el dels edificis municipals. 

El pressupost d’enguany —pendent 
d’aprovació definitiva— inclou una par-
tida de 1,6 milions d’euros destinats a 
la millora de l’eficiència energètica a tot 
el municipi. A aquesta actuació cal afe-
gir  la substitució de l’enllumenat a dos 
sectors d’Alella Parc i un de Can Sors 
que han quedat obsolets. Per aquestes 
tres darreres actuacions, l’Ajuntament 
compta amb unes subvencions del Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC) d’uns 350.000€. 

Pel que fa a la millora general de 
l’eficiència energètica, l’actuació par-
teix d’un estudi realitzat per l’Oficina 
Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibili-
tat de la Diputació de Barcelona per 
encàrrec de l’Ajuntament. El treball fa 
un anàlisi de l’estat actual de les instal-
lacions i assenyala les inversions i les 
actuacions que cal fer per reduir el con-
sum. Segons les estimacions d’aquest 

estudi, un cop realitzades totes les in-
versions previstes, es podria aconseguir 
un estalvi anual de més de 150.000€. 

L’estudi contempla, entre d’altres 
actuacions, la substitució de 1.405 
làmpades de mercuri per d’altres de 
vapor de sodi que afavoreixen l’estalvi 
energètic ja que permeten una reduc-
ció substancial de la potència elèctrica 
i, a més, són més respectuoses amb el 
medi ambient perquè contenen molt 
menys mercuri i provoquen menys con-
taminació lumínica. 

Més de la meitat dels 3.500 punts 
de llum de la via pública  ja disposen 
actualment de làmpades de vapor de 
sodi. 
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El pressupost municipal creix un 16% i 
s’apropa als 12 milions d’euros 

El Ple municipal va aprovar inicial-
ment a la sessió celebrada el passat 
9 de gener el pressupost de l’Ajun-
tament que enguany ascendeix a 
11.956.457€, amb un increment del 
15,94% (1.643.957€ més) respecte 
al pressupost de 2013. Els comptes 
generals han estat elaborats, seguint la 
tònica dels exercicis anteriors, prenent 
com a premissa la reducció d’ingressos 
provinents de la baixada d’impostos i 
la previsible rebaixa de les aportacions 
procedents d’altres administracions, 
però amb la voluntat de mantenir les 
polítiques socials i els nivells de serveis 
i de manteniment que es presten a la 
població. 

Els pressupostos es van apro-
var inicialment amb els vots a favor 
d’ERC+SxA, CiU, PSC i PP i el vot en 
contra de Gd’A. L’alcalde d’Alella, An-
dreu Francisco, va explicar a la sessió 
plenària que es tracta d’un pressupost 
“de continuïtat que no atura les actu-
acions de millora del municipi i que 
incrementa els recursos destinats als 
serveis a les persones, fent un reajus-
tament de les regidories més estruc-
turals”.

L’increment pressupostari es justifi-
ca per un augment de les inversions, 

que passen del 2 al 15% del pressu-
post respecte a l’exercici anterior: de 
187.000€ del pressupost inicial de 
2013 a 1.784.100€ d’enguany. 

L’augment està vinculat directa-
ment a una partida de 1,6 milions 
d’euros destinada a la millora de l’en-
llumenat públic del municipi que es 
preveu finançar a través d’una operació 
de préstec. 

Aquesta actuació inclou el desen-
volupament d’un projecte de millora de 
l’eficiència energètica a tot el municipi 
(veure la notícia de la pàgina anterior), 
a partir del qual es preveu un estalvi 
aproximat de 150.000€ anuals. Tam-
bé es preveu la substitució de l’enllu-
menat en tres sectors del poble —dos 
d’Alella Parc i un de Can Sors— que 
han quedat obsolets. 

La resta de les inversions 
—134.000 euros— es finançaran amb 
recursos propis procedents de l’estal-
vi pressupostari i es destinaran, entre 

···································································································
Els comptes es van aprovar inicialment amb els vots a favor d’ERC+SxA, 
PSC i CiU, PSC i PP i el vot en contra de Gd’A. 
···································································································

A què es destinen cada 100€ 
del pressupost ?

Manteniment del municipi

Serveis generals 

Obres Públiques

Seguretat ciutadana

Promoció cultural i festes 

Gestió de residus 

Serveis socials i sanitat 

Urbanisme i medi ambient

Educació 

Mobilitat i transport públic

Promoció econòmica i turisme

Promoció de l’esport

Comunicació i informació 

Adolescència i joventut 

Noves Tecnologies

Subvencions a entitats

Cooperació internacional

Habitatge 

20,64 €

18,68 €

15,19 €

8,70 €

6,71 €   

6,25 € 

6,15 €

3,80 €

3,66 € 

2,50 € 

1,74 €

1,63 €

1,17 €

1,16 € 

1,11 € 

0,48 €

0,42 €

0,02 €

Origen dels ingressos

Impostos  directes

Participació tributs de l’Estat 

Préstec 

Taxes, preus públics i altres ing.

Transf. Generalitat, Diputació i CCM

Impostos indirectes

Ingressos patrimonials 

Bestretes 

5.934.200 €

1.750.000 €

1.650.000 €

1.578.200 €

568.557 €

330.000 €

127.500 €

18.000 €

d’altres, a la reforma d’edificis munici-
pals i a obres de pavimentació, senya-
lització i millora de l’accessibilitat. 

Repartiment de despeses

Compra béns i serveis: 
5.694.375 € / 48 %
Personal: 
3.635.307 € / 30 %
Inversions: 
1.784.100 € / 15 % 
Subvencions
548.675 €  / 5 %        
Operacions financeres: 
294.000 € / 2 %

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

L’increment del pressupost del 15% 
respecte a l’any anterior està motivat 
per l’augment de les inversions 
·················································
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Més recursos per a obres públiques, joventut, 
cultura, serveis socials i emprenedoria
Seguint la tònica de contenció dels dar-
rers exercicis, més de la meitat de les 
23 regidories de l’Ajuntament han fet 
un esforç per reduir les seves partides o 
mantenir els mateixos nivells que l’any 
anterior. Baixen Administració, Gover-
nació, Manteniment, Hisenda, Urba-
nisme, Medi ambient, Comunicació, 

ADMINISTRACIÓ 

GOVERNACIÓ

SERVEIS URBANS

SALUT PÚBLICA 

HISENDA

URBANISME

MEDI AMBIENT

EDUCACIÓ

CULTURA

PROMOCIÓ D’ALELLA 

ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT 

SERVEIS SOCIALS I EQUITAT

Regidories Total 2014

MOBILITAT

COMUNICACIÓ

EMPRENEDORIA I OCUPACIÓ 

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

ESPORTS

FESTES POPULARS

OBRES PÚBLIQUES

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ALCALDIA

INNOVACIÓ

HABITATGE 

Regidories Total 2013

1.183.274 €

1.047.236 €

2.479.039 €

58.443 €

1.079.142 €

263.288 €

941.818 €

432.850 €

494.148 €

257.100 €

111.653 €

644.900 €

Total 2013 Total 2014

Esports i Noves Tecnologies. Es man-
tenen igual Sanitat i Cooperació Inter-
nacional i es produeixen reajustaments 
a l’àrea de Promoció d’Alella (que pren 
el relleu de l’àrea de Turisme) i Festes, 
degut del traspàs de la consignació de 
la Festa de la Verema d’una a l’altra. 
Obres Públiques és la regidoria que ex-

276.350 €

143.105 €

39.442 €

50.000 €

200.565 €

83.500 €

263.900 €

53.900 €

57.595 €

151.250 €

   0 € 

1.182.037 €

1.040.815 €

2.467.676 €

58.443 €

993.142 €

260.258 €

941.617 €

437.585 €

558.750 €

153.850 €

138.153 €

677.225 €

298.350 €

139.695 €

54.100 €

50.000 €

194.412 €

243.800 €

1.816.500 €

56.900 €

58.095 €

133.050 €

2.000 €  

L’Ajuntament tanca l’any pagant  
a menys de 30 dies

Suport a la consulta 
El Ple va aprovar el 9 de gener una 
moció de suport a la consulta del 9 
de novembre sobre el dret a decidir 
presentada pels grups municipals 
d’ERC+SxA i CiU. La moció va tenir 
el suport de la regidora de Gd’A. El 
regidor d’aquest darrer grup i la regi-
dora del PSC es van abstenir i el re-
presentant del PP va votar en contra. 

Relleu a la Regidoria d’Habitatge
Rosa Rubio (CiU) s’ha fet càrrec de  
la Regidoria d’Habitatge que fins ara 
estava en mans d’Ana Fernández 
(ERC+SxA). Cristina Xatart (CiU) ha 
estat designada representat al Con-
sorci de Promoció Turística Costa 
del Maresme i representant suplent 
al Consorci DO Alella. Isabel Nonell 
(ERC+SxA) representa l’Ajuntament 
al Consorci Digital Mataró Maresme. 

perimenta un major creixement derivat 
de l’augment de les inversions. També 
s’incrementen les partides d’Emprene-
doria i Ocupació, Adolescència i Joven-
tut, Cultura, Serveis Socials i Partici-
pació Ciutadana. A més el pressupost 
d’enguany incorpora una partida espe-
cífica per a la Regidoria d’Habitatge. 

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

L’Ajuntament va tancar l’any amb els 
deures fets pel que fa al compliment 
dels terminis de pagament. Segons l’in-
forme de morositat referent al quart 
trimestre de 2013, a data del 31 de 
desembre no quedava cap factura pen-
dent de pagament fora dels terminis 
legals establerts. 

El termini mitjà de pagament de 
factures es va escorçar al llarg de l’any 
passat. Així si al primer trimestre la 
mitjana de pagament a proveïdors era 
de 35,71 dies, al darrer trimestre el 
temps mitjà d’abonament de les factu-
res va ser de 28,16 dies, gairebé dos 
dies menys del termini legal de paga-

ment que estableix l’obligació de pagar 
les factures en termini de 30 dies. 

Les ordenances fiscals 

Les ordenances fiscals per a l’any 2014, apro-
vades provisionalment el 30 d’octubre, van es-
devenir definitives el 20 de desembre després 
que no es presentés cap al·legació durant el 
termini d’exposició pública. Les ordenances 
estableixen una rebaixa del 2% del coeficient 
municipal de l’IBI urbà, que passa del 0,72 al 
0,706. La resta d’impostos i taxes es mantenen 
congelades. 
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Nova convocatòria del programa 
de parelles lingüístiques 

El 26 de febrer comença una nova 
edició del programa Voluntariat per 
la llengua de parelles lingüístiques, 
que promou l’Ajuntament, des de fa 
nou anys, amb l’objectiu de facilitar 
un espai de trobada entre voluntaris/
es lingüístics que ajuden a practicar  la 
llengua catalana i persones aprenentes 
que volen millorar la fluïdesa verbal. 

Les persones interessades a parti-
cipar-hi han d’emplenar les sol·licituds 
que es poden descarregar des de l’en-
llaç del web de l’Ajuntament www.
alella.cat/voluntarislinguistics i fer-les 
arribar a la Regidoria d’Educació (edu-

···································································································
Les inscripcions es fan de l’1 al 24 de febrer a la regidoria d’Educació.

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

Les escoles obren portes 

Els centres educatius comencen aquest 
mes els preparatius del curs vinent. La 
Generalitat ja ha fixat els terminis de 
presentació de les preinscripcions per 
al curs 2014-2015 que en el cas del 
segon cicle d’educació infantil, primà-
ria i secundària obligatòria serà de l’11 
al 21 de març. Per tal que les famílies 
puguin triar escola, els centres educa-
tius han programat jornades de portes 
obertes per donar a conèixer les instal-
lacions i els seus projectes educatius. 
L’Escola la Serreta  obre portes el 22 
de febrer, d’11 a 13h. L’Institut Ale-
lla ha programat la jornada de portes 
obertes per al dilluns 24 de febrer: a 
partir de les 16.45h es podrà visitar el 
centre i a les 18.30h es farà una xerra-
da informativa a la sala d’actes. El 5 de 
març, a les 17h, és la data triada per 
l’Escola Fabra per donar a conèixer les 
seves instal·lacions. Més informació a 
www.gencat.cat/ensenyament. 

···································································································
Les preinscripcions de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària 
per al curs 2014-2015 es faran de l’11 al 21 de març.

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

Calendari de portes obertes 
Escola la Serreta
Dissabte 22 de febrer, d’11 a 13h 
Institut Alella 
Dilluns 24 de febrer, 16.45h
Escola Fabra
Dimecres 5 de marr, 17h             
Llar d’infants Els Pinyons
Dissabte 26 d’abril, al matí
Laie 
Dissabte 29 de març
Hamelin
Dissabte 26 d’abril
Santa Maria del Pino
Visites individualitzades
Llar d’infants La Caseta 
Dimecres 12 de març i 2 d’abril, 18.30h 
i visites concertades. 
Escola bressol El Campanar 
Visites individualitzades

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

Desallotjades una vintena de 
persones a Can Comulada 
Un incendi de vegetació, que es va 
produir al terme municipal de Tiana 
el 26 de gener, va obligar a desa-
llotjar de forma preventiva durant 
unes hores una vintena de persones 
de la part alta del barri de Can Co-
mulada. El foc va cremar prop de 
10 hectàrees —9,74 de Tiana i 
0,44 d’Alella— de vegetació, mato-
llar i pi. En les tasques d’extinció 
van participar una vintena de dota-
cions terrestres i 4 mitjans aeris. 

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 5 de 
març a les 19h a les antigues Esco-
les Fabra en el marc del programa 
Parlem d’Educació. La sessió 
s’adreça principalment a pares i 
mares d’alumnes de 3r i 4t d’ESO i 
a professionals interessat en la te-
màtica. A la xerrada s’oferiran eines 
perquè les famílies puguin ajudar 
els seus fills i filles a escollir l’itine-
rari formatiu i/o professional. 

El programa Comenius uneix a 
Alella alumnes de vuit països

L’Institut Alella va acollir del 21 al 
26 de gener 23 alumnes i una dot-
zena de professors procedents de 
Txèquia, Romania, Grècia, Portu-
gal, Turquia, Alemanya i França 
(Martinique) que participen en el 
projecte Comenius Landscape as a 
mirror, del qual també formen part 
alumnes de l’institut alellenc. 

cacio@alella.cat). El 26 de febrer, a 
les 19h, es farà l’acte informatiu i de 
presentació de les parelles a la sala po-
livalent de les antigues Escoles Fabra. 

El programa, que té el suport del 
Centre de Normalització Lingüística 
del Maresme, contempla deu trobades 
d’una hora setmanal entre les persones 
voluntàries i les aprenentes. Poden ser 
voluntàries totes les persones majors 
d’edat que parlin català habitualment 
i poden ser aprenentes les persones 
majors d’edat que tenen un mínim co-
neixement del català i volen adquirir 
fluïdesa.
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············································································································

···································································································
El 8 de març es farà una flashmob a la Plaça de l’Ajuntament com acte central 
del Dia Internacional de la Dona. 

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

S’estrena ‘El Full Setmanal’, el 
butlletí electrònic de l’Ajuntament  

Alella ballarà per les dones

Els actes del 8 de març, el Dia Interna-
cional de la Dona, tindrà enguany un 
marcat caràcter popular i festiu. La Re-
gidoria d’Equitat ha volgut donar en-
guany un caire més participatiu a 
aquesta celebració convidant la ciuta-
dania a ballar per les dones a la 
flashmob que es farà a la Plaça de 
l’Ajuntament el mateix dia 8 de març a 
les 12h. 

Tothom qui vulgui està convidat a 
ballar la coreografia dirigida ideada pel 
coreògraf Víctor Rodrigo. Per participar 
a la flashmob només cal omplir el for-
mulari que es trobarà a la pàgina web 
de l’Ajuntament (www.alella.cat/dona) i 
assistir als assajos que es faran els dies 
5, 6 i 7 de març de 19.30 a 21.30h a 
l’Institut Alella. La ballada col·lectiva 
serà enregistrada en vídeo i es difondrà 
a través de les xarxes socials.

Els habitatges socials de Cal 
Doctor reben 61 sol·licituds 
La convocatòria per adjudicar tres 
habitatges socials de Cal Doctor i 
crear una nova llista d’espera per a 
futures adjudicacions ha rebut un 
total de 61 sol·licituds. L’Ajunta-
ment ha enviat la documentació a la 
Generalitat que, un cop comprova-
des les peticions, farà públic durant 
deu dies les llistes provisionals d’ad-
mesos i exclosos al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament i la pàgina www.
agenciahabitatge.cat. 

Cercavila pel reciclatge
Dins de la campanya de sensibilit-
zació “Apunta-t’ho: Recicla Bé”, 
promoguda pel Consell Comarcal 
amb l’objectiu de millorar la recolli-
da selectiva de paper i cartró, vidre 
i envasos, el dissabte 23 de febrer 
es farà una cercavila mediambien-
tal que sortirà a les 11.30h de la 
plaça els Germans Lleonart i recor-
rerà els carrers del centre.

L’Ajuntament ha posat en marxa un 
nou mitjà de comunicació municipal: 
El Full Setmanal. Es tracta d’un butlle-
tí electrònic, de periodicitat setmanal, 
que es publica els divendres i en el 
qual es recullen informacions publica-
des al web i a l’edició mensual d’El 
Full, a més de l’agenda de la setmana 

i d’altres informacions d’interès. Les 
persones interessades en subscriure al 
butlletí, per rebre’l cada setmana a la 
seva adreça electrònica, poden do-
nar-se d’alta des de la pàgina del but-
lletí electrònic o bé des de l’enllaç “Vols 
rebre informació de l’Ajuntament?” de 
la pàgina principal de www.alella.cat. 

El trio Scherzando al concert de dones intèrprets. 

Concert de dones intèrprets
La música serà protagonista del con-
cert de dones intèrprets que es farà a 
les 19h a les golfes de Can Lleonart. El 
concert anirà a càrrec del Trio Scher-
zando, format per Anna Bayod, violí,  
Clàudia Romaní, violoncel, i Ester Lec-
ha, piano. El concert estarà precedit 
d’una trobada intergeneracional, en la 
qual dones de diferents edats compar-
tiran les seves experiències vitals. 

Les entitats també s’hi sumen
Com cada any les dues entitats de do-
nes d’Alella també s’afegiran als actes 
del 8 de març. L’Associació Dones Soli-
dàries ho farà repartint flors pels co-
merços i els carrers del centre del poble 
d’11 a 13h el mateix dia 8 de març. 
L’Associació de Dones Montserrat Roig 
organitza un sopar el 8 de març a les 
21h al restaurant Masia de Mas Coll. 

Els feminismes de ‘Feminal’ 
Els actes del 8 de març es complemen-
ten amb una exposició a l’Espai Jove 
que recupera la trajectòria de Feminal, 
la primera revista de caràcter feminista 
publicada a Catalunya. El primer núme-
ro es va publicar l’any 1907 i va tenir 
una gran influència en la renovació de 
l’imaginari de les dones. L’exposició es 
pot veure del 17 de febrer al 8 de març. 
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L’enoteca proposa l’Enotast 
·······················································································································································
L’Oficina de Turisme ofereix una programació mensual de tast de vins que es complementarà els mesos de 
bon temps amb altres activitats nocturnes.
·······················································································································································

Calendari anual de l’itinerari “Alella, 1.000 anys d’història”

Dissabte 25 de gener 
Dissabte 22 de febrer
Dissabte 29 de març
Dissabte 26 d’abril 
Dissabte 31 de maig
Dissabte 28 de juny
Dissabte 26 de juliol
Dissabte 27 de setembre
Dissabte 25 d’octubre
Dissabte 29 de novembre
Dissabte 27 de desembre

Hora: 10.30h 
Punt de trobada: Oficina de Turisme
Preu: 4 euros. Preu reduït de 2 euros per a: jubilats 
majors de 65 anys (amb presentació de DNI), també per a 
aturats (amb presentació de la demanda d’ocupació del 
Servei d’Ocupació de Catalunya) i per a grups a partir de 
10 persones. Gratuït: per a menors de 8 anys. 
Grups concertats i altres idiomes: per a grups 
concertats de més de 10 persones o grups de castellà, 
anglès o francès, sol·liciteu informació i reserves a 
l’Oficina de Turisme.

Amb l’objectiu d’ampliar i reforçar 
l’oferta d’enoturisme del municipi, la 
nova Regidoria de Promoció d’Alella ha 
elaborat una programació estable de 
tast de vins i harmonies, de periodicitat 
mensual, que es desenvoluparà els dis-
sabtes al migdia a l’enoteca de l’Ofici-
na de Turisme. Aquestes sessions es 
complementaran amb altres activitats 
nocturnes amb components artístics i 
culturals que es realitzaran a diferents 
espais del poble durant els mesos de 
bon temps. Les noves sessions de tast 
de vins, que s’han batejat amb el nom 
d’Enotast, prenen el relleu de  les tro-
bades del Club dels Vins i també esta-
ran guiades i dinamitzades per la som-
melier Rosa Vila. L’Enotast està dedicat 
a una temàtica adient a cada època de 
l’any i inclou el tast de dos vins triats 
especialment per a l’ocasió, una har-
monia i activitats relacionades. Més 
informació a www.alella.cat/turisme.

Dissabte 22 de febrer de 13 a 14.15h 
Vi i carnestoltes. Disfressa la teva ampolla! 
Negre Criança (Alella Vinícola) i Blanc 2012 
(Bouquet d’Alella)
Harmonia: botifarra d’ou i botifarra blanca.

Dissabte 15 de març de 13 a 14.15h
Primavera i vins blancs
Pansa Blanca (Can Roda) i El Pas de les Bruixes 
(Serralada de Marina)
Harmonia: dos tipus de formatges                                                             

Dissabte 26 d’abril de 13 a 14.15h 
Brindem per Sant Jordi
Privat brut nature rosat (Alta Alella) i Merlot 
rosat (Roura)
Harmonia: maduixots

Dissabte 17 de maig de 13 a 14.15h
Vi, mar i peix blau
Blanc (Bouquet d’Alella) i Cupatge (Joaquim Batlle)
Harmonia: seitons i sardinetes

Dissabte 28 de juny de 13 a 14.15h
Tastem la nostra revetlla de Sant Joan!
Escumós blanc 2009 (Alella Vinícola) i 100% 
Pansa Blanca (Serralada de Marina)
Harmonia: Coca de Sant Joan    

Divendres 11 de juliol de 20 a 21.15h 
Vespre de barbacoa i vins
Merlot (Can Roda) i 93 Ceps (Serradala de 
Marina)
Harmonia: broquetes de porc i pollastre

Dissabte 4 d’octubre de 13 a 14.15h
Àpat típic de verema. Porta paper de diari!
Lanius (Alta Alella) i Mayla (Alella Vinícola) 
Harmonia: arengades, pa i raïm                                                            

Dissabte 25 d’octubre 13 a 14.15h 
Els vins de la tardor i Tots Sants
Lanius (Alta Alella) i Mayla (Alella Vinícola)
Harmonia: figues, foi i moniatos

Dissabte 15 de novembre de 13 a 14.15h
Vi, caça i bolets
Syrah (Bouquet d’Alella) i Garnatxa (Joaquim Batlle)
Harmonia: assortiment de bolets 

Dissabte 13 de desembre
Els vins de Nadal
Brut Nature Escumós (Can Roda) i Cava Brut 
Blanc (Roura) 
Harmonia: menjar típics de Nadal                                            

Preu per tast: 2,5 €
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···································································································
L’Oficina de Turisme posa a la venda articles de marxandatge: postals, 
trencaclosques i copes de la Festa de la Verema d’edicions anteriors. 

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

Postals d’Alella  Tot a punt per a les Jornades 
Gastronòmiques 
El Consorci de la DO Alella ja té 
enllestits tots els detalls de la nove-
na edició de les Jornades Gastro-
nòmiques del Vi DO Alella que se 
celebren de l’1 al 31 de març. En-
guany es preveu la participació de 
52 restaurants de 27 municipis, 
12 dels quals no formen part del 
territori de la Denominació d’Ori-
gen Alella. 

El Mercat recupera el Concurs de 
melmelades de taronja ecològica
La parada I Love Bio, amb la col-
laboració del Mercat Municipal i 
diversos comerços i empreses 
d’Alella, organitza la segona edició 
del Concurs de melmelades de ta-
ronja ecològica. Enguany hi haurà 
tres categories: la melmelada tradi-
cional, la melmelada innovadora i 
la melmelada sense sucre ni fructo-
sa. El jurat estarà format per tres 
xefs de restaurants d’Alella, una 
experta en alimentació saludable i 
una representant de la Comissió de 
Festes. Del 8 al 14 de febrer es po-
den recollir les bosses de taronges i 
fer les inscripcions a la mateixa pa-
rada organitzadora. El dissabte 15 
de febrer a les 12h es farà públic el 
veredicte, es lliuraran els premis i 
hi haurà una degustació popular de 
melmelades.  

XXXI Mostra Literària 
Del 10 al 25 de febrer es poden 
presentar a Can Lleonart els treballs 
de la fase local de la XXXI Mostra 
Literària del Maresme. El concurs 
és obert a totes les persones que 
visquin o treballin a Alella i el vere-
dicte es farà públic el 6 d’abril. 

Tres Tombs per Alella 
Una setantena de genets i una dot-
zena de carruatges van participar a 
la desfilada dels Tres Tombs, que es 
va celebrar el 26 de gener amb un 
gran èxit de participació. 

L’Ajuntament ha editat nous productes  
de marxandatge per promocionar el 
municipi i donar a conèixer els seus 
elements identificatius. Per començar, 
s’han fet set modalitats de postals amb 
imatges representatives del municipi, 
com ara la vinya i el paisatge, les ma-
sies, la memòria de Gaudí, les figures i 
les festes populars, que es poden ad-
quirir al preu de 50 cèntims l’unitat. 

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

Passejades pel Parc 
El Consorci del Parc de la Serralada Li-
toral ja té preparada la programació de 
visites guiades. Enguany les sortides 
estan coordinades per l’Escola de Natu-
ra del Corredor- Centre d’Educació Am-

biental i tenen un preu de 3€ per 
adults, 2€ per infants de 6 a 12 anys, 
jubilats i usuaris del carnet jove. Més 
informació i inscripcions al Punt d’Infor-
mació del Parc de l’Oficina de Turisme .

Programa de sortides del Parc de la Serralada Litoral 2014 

Diumenge 23 de febrer. Món de pedra, poblats, pedreres, fonts. Sta. M. de Martorelles
Diumenge 23 de març. Rocars naturals, murs ibèrics. La Cadira del Bisbe. Premià de Dalt
Diumenge 6 d’abril. Complicitats ciclistes. Bicicletada col·lectiva. Argentona
Diumenge 11 de maig. Món sollell, món obac. Alella
Diumenge 8 de juny.  Paisatge fet a foc: diversitat i contrast. Teià
Diumenge 6 de juliol.  Rocar d’en Vivó. Cabrils
Diumenge 28 de setembre. Vinyes verdes vora mar. Alella
Diumenge 12 d’octubre.  Connectors biològics del Vallès, en bici. La Roca del Vallès
Diumenge 9 de novembre. Bosc de Céllecs. Vilanova del Vallès 

També s’han editat sis models de tren-
caclosques, dos de 20 i quatre de 120 
peces, amb motius representatius del 
poble, que es venen a un preu de 4 i 
7€, respectivament. El material pro-
mocional de l’Oficina de Turisme es 
complementa amb la venda de copes 
de la Festa de la Verema de les tres 
darreres edicions i el joc de la memòria 
de la Vall de Rials, que es venen a 2€. 
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‘Biblioteques amb DO’ passa novament per Alella 
························································································································································
És la segona edició d’una iniciativa promoguda pel Servei de Biblioteques de la Generalitat que uneix vi i literatura en 
un recorregut en el qual participen 35 biblioteques escampades per una dotzena de territoris DO. 

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

La Biblioteca Ferrer i Guàrdia es torna 
a implicar plenament en la difusió de la 
cultura vitivinícola participant, per se-
gon any consecutiu, en el programa 
Biblioteques amb DO. La iniciativa, 
promoguda pel Servei de Biblioteques 
de la Generalitat de Catalunya, pretén 
dinamitzar aquests espais i donar a co-
nèixer les DO a partir de la vinculació 

Març és el mes de la DO Alella 

Biblioteca Ferrer i Guàrdia d’Alella
Dimarts 11 de març, 17.30h Taller-narració sobre el vi. Activitat familiar en la qual aprendrem a folrar 
ampolles de vi amb vímet. A càrrec de Carles Aloy.
Divendres 14 de març. 20h Entrevista a Joan Ribas sobre la tesi doctoral Welcome to Verema. Amb la 
col·laboració de ‘Papers de Vi’. 
Dijous 20 de març. 20h Club de lectura amb ‘La col·laboradora’. Rebrem la visita de l’autora, Empar Moliner. 
Divendres 21 de març. 21h Espectacle d’adults ‘I ara ve, el vi’.  A càrrec de Jordina Biosca. 
Dimarts 25 de març. 17.30h Hora del conte a la vinya de Can Sans. ‘El Raïm inquiet’, a càrrec d’Elisenda Guiu. 
Dijous 27 de març. 20h Xerrada de literatura i vi del Priorat, a càrrec de Roser Vernet, responsable del Cen-
tre Quim Soler. Parlarem de ‘París-bis’, novel·la inèdita de l’escriptor Joaquim Soler (Barcelona 1940-1993) 
i de l’associació Prioritat, que promou la candidatura del Priorat Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. 

de dos pilars de la cultura catalana: els 
vins i la literatura. Biblioteques amb 
DO es desenvolupa en 35 biblioteques, 
deu més que a l’edició anterior, en les 
quals es realitzaran activitats relaciona-
des amb la cultura vitivinícola. 

Alella, Martorelles i Tiana
Biblioteques amb DO dedica un mes 

a cadascuna de les dotze DO vinícoles 
de Catalunya. La DO Alella serà prota-
gonista durant el mes de març. A més 
de la Biblioteca Ferrer i Guàrdia d’Ale-
lla, també s’han afegit a la proposta les 
Biblioteques Montserrat Roig de Mar-
torelles, que ja va participar a l’edició 
anterior, i la Biblioteca Can Baratau de 
Tiana.

El disseny gràfic agita consciències a Can Manyé
La implicació social dels dissenyadors 
és el fil conductor de l’exposició “Agita-
dors de consciències” que es podrà 
veure del 28 de febrer al 16 de març a 
Can Manyé. La proposta té com a punt 
de partida una mostra produïda l’any 
2008 a Santa Cruz de Tenerife per la 
Universitat Internacional Menéndez 
Pelayo. Aquesta primera mostra va ser 
ampliada l’any 2011 pel Centre d’Art 
Tecla Sala amb una exposició que va 
reunir un total de 160 imatges d’una 
quarantena de dissenyadors de més de 
20 països. 

L’espai d’art i creació d’Alella recu-
pera i adapta al seu escenari una part 
d’aquesta proposta artística, tornant a 
reunir entre 40 i 50 cartells en una ex-

posició que serà comissariada 
per Ofelio Serpa i que compta 
amb la col·laboració del Centre 
d’art Tecla Sala. El treball reflexio-
na sobre el paper dels dissenya-
dors i del disseny gràfic a la nos-
tra societat, més enllà de la seva 
vessant comercial, promocional 
i estètica, posant de relleu la 
seva incidència social, com 
una eina eficaç per a po-
sar en dubte les idees i 
tendències imperants: 
com una eina d’agita-
ció de consciències. 
L’exposició s’inaugura 
el 28 de febrer a les 
20.30h.

“Vestigïum” fins al 16 de febrer
La proposta “Vestigïum” del col-

lectiu d’art plural Cops d’ull es 
pot visitar a Can Manyé fins al 16 
de febrer. Es tracta d’un conjunt 
d’investigacions plàstiques, sig-
nades pels artistes Gabriela Ro-
sado, Norberto Sayegh i Pepe 
Jiménez Espejo, que giren a 

l’entorn del concepte de me-
mòria, de la pervivència 

dels arquetips i del pas-
sat imaginat. 

L’exposició es va 
inaugurar el 31 de ge-

ner i s’han programat 
dues visites guiades per 

als dies 9 i 16 de febrer.
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Grups municipals (Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer)

ESQUERRA + SUMEM PER ALELLA 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Independència 

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

Govern.- La Rosa Rubio ha estat nomenada regido-
ra d’habitatge, en compliment de l’acord de govern 
CIU - ERC. La Rosa, que té una llarga trajectòria 
professional i gran experiència en l’administració 
pública, es va incorporar a l’Ajuntament el passat 
mes de novembre amb motiu de la renúncia d’en 
Benjamí Izquierdo (UDC), havent-se presentat com 
a número cinc de les llistes electorals de CIU, en-
capçalades per CDC.

Oposició.- A UDC no li ha semblat bé l’acord de 
govern amb ERC: se n’ha desmarcat i l’ha criti-
cat públicament. CDC ho respecta, i ho entén.  A 
ningú se li oculta que entre UDC i CDC hi ha una 
discrepància de fons quant a la independència de 
Catalunya que, de mantenir-se, anirà marcant es-
tratègies divergents. UDC Alella té tot el dret a fixar 
la seva pròpia estratègia municipal davant el sentit 
profund del pacte de govern amb ERC, inclòs el 
dret a qüestionar el lideratge de CDC i concórrer a 
les properes eleccions en solitari o amb una altra 
formació.  Ningú no li podrà discutir la legitimitat, 
i de ben segur que arribat el cas això es produiria 
amb tota naturalitat i correcció. L’important de ve-
ritat és que els partits siguem clars i transparents 

Tel: 667 182 522
xatartac@alella.cat
llorcabv@alella.cat
rubiomr@alella.cat

davant del ciutadà, que siguem coherents i ens 
sentim còmodes amb els respectius compromisos, 
i sobretot que no fem recaure en la gestió munici-
pal les nostres eventuals desavinences. Així doncs, 
encara que pugui semblar estrany, avui per avui el 
desacord manifestat fa que UDC es situï en l’oposi-
ció a l’actual govern municipal, del qual CDC n’és 
primer tinent d’alcalde. No volem dir amb això que 
per força UDC ara hagi de “fer oposició”, ni molt 
menys, sinó senzillament que no se sent prou com-
promesa ni implicada amb el pacte. I mentre les 
dues formacions tractem aquesta situació, en lògi-
ca conseqüència i per honestedat política correspon 
a CDC assumir en exclusiva la responsabilitat de les 
opinions que s’expressin en aquest espai de CIU del 
FULL, sens perjudici, naturalment, que moltes de 
les coses que s’hi diguin les pugui compartir i fer 
seves UDC. 

Comitè executiu CDC
 

Incendis: Prevenció i protocol d’actuació 

El passat diumenge 26 de gener, un incendi iniciat 
al terme veí de Tiana va afectar una petita part del 
nostre municipi; en concret de les 9,74 Ha crema-
des, 0,44 corresponen al terme municipal d’Alella. 
Atès l’avenç del foc i com a mesura preventiva es 
van evacuar, durant unes tres hores, una vintena de 
persones de la part alta de Can Comulada.

El Full de juny de 2013 informava: L’Ajuntament 
té previst enllestir en els propers dies els treballs anu-
als de manteniment de les franges de 25 metres de 
protecció de tots els barris de muntanya: Can Comu-
lada, Nova Alella-Cal Baró, Mas Coll, Alella Parc, Font 
de Cera i Can Magarola. Aquests treballs es van dur 
a terme d’acord a les previsions. Cal destacar que el 
nostre Ajuntament és dels pocs que assumeix directa-
ment el cost d’aquestes actuacions. La zona del nostre 
terme afectada per l’incendi estava dins d’una d’aques-
tes franges i en conseqüència el material combustible 
estava format només per matolls i algun pi aïllat. 

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a Emer-
gències és un instrument, creat per la Llei 4/1997, 
de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, 
per a la gestió d’una emergència produïda per un 
incendi forestal. Els seus objectius fonamentals són 

donar a l’Ajuntament la informació i els instruments 
necessaris per: organitzar els mitjans humans i 
materials del municipi per fer front a l’emergència; 
coordinar aquests mitjans amb els bombers i altres 
serveis i assegurar la protecció de persones i béns. 
Anualment es realitza a cada Ajuntament una reu-
nió en la qual s’actualitzen les dades del PAM i es 
revisen les guies d’actuació, les fitxes de material i 
els sistemes de comunicació. Afortunadament, en 
aquesta ocasió no va ser necessari activar-lo.

Amb tots aquests instruments a les nostres mans, 
la gestió de l’incendi és competència i responsabilitat 
dels professionals i tècnics del cos de bombers que, 
en cada moment, avaluen els riscos i determinen 
els mitjans necessaris i les accions a emprendre. La 
millor manera de col·laborar és seguir en tot moment 
les seves indicacions. Des d’aquí volem agrair una 
vegada més la seva feina i la de la resta de grups 
operatius i logístics que van fer possible minimitzar 
les conseqüències d’aquest episodi.

Per la nostra banda, continuem treballant en el 
manteniment i millora en la prevenció dels incendis al 
municipi, amb properes noves inversions en infraes-
tructures i promovent la creació d’una nova ADF-Alella.

FEBRER 2014
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Mercè Marzo, 
671 476 858
marzogm@alella.cat
Josep Bardés
607 799 325
bardesjosep@gmail.com
www.gentdalella.cat

GENT D’ALELLA

PARTIT POPULAR Els Tres Tombs d’Alella 

El 26 de enero Alella celebró su segundo Tres Tombs 
después de que desde mediados de los años 60 dejara 
de hacerlo. El empeño de la colla de Trabucaires del Vi 
d’Alella, y en especial de Quico Lluch, ha consolidado 
la fiesta. Es encomiable la labor de toda la colla de 
nuestros trabucaires en seguir buscando en nuestras 
raíces locales para recuperar cualquier manifestación 
cultural de nuestro pueblo. Si en la edición del año 
pasado participaron 50 caballos en ésta lo han hecho 
64. Muchos de nuestros pueblos vecinos pese a su lar-
ga tradición en las típicas “tres pasadas” no consiguen 
la concurrencia de tanto jamelgo. La afición caballísti-
ca de mi hija Beatriz me ha llevado a conocer algunos 
Tres Tombs de la comarca. Por ello puedo asegurar 
que el nuestro, pese a la bisoñez del evento recupera-
do, está entre los grandes. Por la participación de jine-
tes y carros, por la organización, por la concurrencia. 
Beatriz el año pasado tuvo el orgullo de ser una de las 
dos cordoneras de la bandera luciendo traje de fémina 
trabucaire y escoltando a Ona que era la abanderada. 
En la presente edición Beatriz ha sido la abanderada 
y Ona ha asumido el rol de cordonera, acompañadas 
por Mia en el otro cordón de la bandera. El traje de 
trabucaire ha dado paso éste año a traje de doma. 
Las tres estupendas y elegantes. Rania, la yegua de 

Beatriz, árabe pequeña pero con clase. Simpática con 
todos y mimosa con los más pequeños que se acerca-
ban a regalarle una caricia o hacerse una foto. 

La jornada, que empezó con un buen desayuno 
de butifarra con monchetes, hubiera acabado perfecta 
tras las pasadas y la bendición de Mosén Fábregas 
de no haber acabado con parte de la cresta de Can 
Comulada devastada en su vegetación por un incendio 
de autoría extraña. Sobre las 13.30 horas las llamas 
iniciadas en la Conrería a la altura de Tiana alcanza-
ban nuestro pueblo asomando por Can Comulada. La 
rápida intervención de varias dotaciones de tierra de 
bomberos, cuatro medios aéreos, de la Policía Local, 
de la sección de ADF y de los Mossos d’Esquadra im-
pidieron que las consecuencias del fuego llegaran a  
más. La alerta provocó la breve evacuación de algunos 
vecinos. Y mis compañeros regidores Ana, Isabel, 
Fede, Marc, Cristina, Rosa y Gloria, capitaneados por 
el alcalde, estuvieron en todo momento a pie de llamas 
unos y haciendo bocadillos para los bomberos o agen-
tes otros. En momento así da gusto ser su compañero. 
Por fortuna, este incendio en poco se pareció al que en 
agosto de 1994, apenas un mes antes de mi boda en 
Sant Feliu. Amenazó a Alella. Esa noche sí que se fun-
dieron las suelas de mis deportivas entre las llamas.

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

Mercè Marzo, 
portaveu del grup municipal de Gd’A

Alella ha d’apostar per la competitivitat

La presència de serveis i infraestructures de teleco-
municacions a Alella és clau per assolir millors nivells 
de productivitat i educació. Amb banda ampla po-
dríem estimular la innovació i la globalització de les 
empreses i els professionals; els nostres universitaris 
podrien estudiar sense sortir de casa i faríem possible 
l’emprenedoria. En definitiva, posaríem les bases ne-
cessàries per a fer d’Alella una població competitiva i 
atractiva per captar i retenir el talent productiu. 

Tot aquell jovent que trií desenvolupar el seu 
propi projecte vinculat a la nova economia necessi-
ta fibra òptica. Els serveis i aplicacions mòbils dels 
nostres telèfons intel·ligents i, per descomptat, els 
serveis de tele-assistència, la cultura, l’oci, l’entrete-
niment, i un llarg etcètera es beneficien de les eleva-
des velocitats d’Internet que dona la banda ampla. 
Les urgències de fa uns anys, fa temps que cremen.

L’Ajuntament d’Alella ja té els projectes apro-
vats per a fer realitat l’arribada de la fibra òptica 
fins la llar, però no hi ha destinat ni un euro en el 
Pressupost 2014. Aquesta és una de les principals 
raons per les que Gent d’Alella ha votat en contra 
d’un pressupost que els portaveus dels grups que li 
han donat suport han qualificat de “conservador”. 
L’Alcalde va dir en el Ple que Telefonica s’ha com-

promès a fer arribar la fibra òptica al 90% de les 
llars, segurament aquest trimestre. Esperem que 
així sigui, perquè estem acumulant un retard que 
ens allunya i molt d’altres municipis més grans i 
també més petits. És del tot inadmissible que les 
empreses i comerços d’Alella resultin invisibles en 
un món global tant competitiu.

Seguint amb els pressupostos, tothom que els 
consulti a l’Ajuntament o al web, veurà què poc 
s’assemblen aquells que aprova el Ple als comptes 
que finalment es tanquen. Per això, que pugin un 
5,30% la partida de sous per a dos regidors del 
govern és només una anècdota. Ens poden inun-
dar a papers, però això no és voluntat ni de major 
transparència ni de major voluntat de participació 
ciutadana.
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Glòria Mans 
manscg@alella.cat

Glòria Mans, 
Portaveu del grup municipal de PSC 

La reforma de la Llei de salut sexual i reproductiva

El passat 1 de febrer, tres-centes persones de tot 
Catalunya vàrem sumar-nos a la iniciativa organit-
zada per Les Comadres asturianes anomenada El 
Tren de la LLibertat,  per tal de denunciar i de-
manar a Madrid la retirada de la reforma de la llei 
de salut sexual i reproductiva que vol aprovar el 
govern del PP. Una manifestació en la que hi van 
participar milers de dones i homes  vinguts de dife-
rents llocs de l’estat.

El rebuig a aquesta reforma té un gran consens 
social. D’aquesta manera Europa també ho ha 
mostrat amb diferents manifestacions de suport a 
les dones del nostre país.

I és que aquesta llei ens fa retrocedir trenta 
anys enrera pel que fa als drets de les dones a de-
cidir sobre el seu propi cos i sobre les seves vides. 
La pèrdua de drets en salut sexual i reproductiva 
farà que existeixi un major risc en la salut i en la 
pròpia vida de les dones. La negació dels nostres 
drets sexuals i reproductius comportarà un retrocès 
en qüestions tan elementals com l’educació sexual 
o la millora en l’accés a l’anticoncepció.

Els drets humans de les persones no haurien 
de dependre de les creences personals o religioses 
de grups o persones concretes. Vivim en el con-

junt d’una societat plural dins un estat democràtic 
i aconfessional que ens ha de legitimar en els nos-
tres drets més bàsics. Per aquests motius volem 
que continuï vigent la Llei 2/10 tal i com es va 
aprovar el març de 2010.

FEBRER  2014

PLE ORDINARI DEL 31 D’OCTUBRE  DE 2013 (2a part). Podeu consultar l’acta del Ple al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Acords del Ple

Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa 
per expedició de documents.
Els preus per certificacions compulses són els següents: cer-
tificacions d’acords municipals 6€; certificats d’empadrona-
ment gratuïts; certificats d’empadronament històrics (reque-
reix cerca a l’arxiu municipal) 20€; certificats de percepció o 
no de rendes social o similar gratuït; certificats de béns 6€; 
certificats de numeració 6€; altres certificacions administra-
tives 20€; la confrontació de documents 0,15€ (per full); 
bastanteig de poders que hagin de produir efecte a oficines 
municipals 0,25€.
Aprovat per unanimitat
Modificació de la taxa de prestació de serveis en cementi-
ris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres.
El Ple va aprovar la modificació provisional de la taxa de 
cementiris segons la qual s’introdueixen noves quotes tri-
butàries relatives a unes noves varietats de nínxols: nínxol 
en concessió sense ossera i làpida i nínxol en concessió 
amb ossera i làpida. 
Aprovat per unanimitat 
Modificació de la taxa per a la prestació del servei de 
gestió de residus.
El Ple va aprovar provisionalment una rebaixa del 10% 

del coeficient municipal de la taxa de residus que passa 
del 0,13% al 0,117%. Aquesta baixada pretén evitar aug-
ments en els rebuts de la taxa derivats del l’increment del 
10% dels valors cadastrals. 
Aprovat per unanimitat 
Modificació de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic.
La quota a satisfer per m2/dia o fracció és: camions, pla-
taformes o anàlegs 5€; instal·lació de grues o similars 
5€; materials de construcció i/o contenidors 3€ i altres 
ocupacions 5€. En el cas que l’ocupació suposi el tall de 
circulació s’aplicarà un recàrrec de 10€/hora. 
Aprovat per unanimitat
Modificació de la taxa per instal·lació de parades, barra-
ques, casetes de venda, espectacles o atraccions. 
Aprovat per unanimitat
Modificació de la taxa de gual.
El Ple va aprovar la modificació provisional de la taxa per 
les entrades de vehicles a través de les voreres i les reser-
ves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega 
de mercaderies de qualsevol mena. El preu de la placa de 
guals passa de 6 a 12€ i el preu per metre lineal o fracció 
de gual es manté a 6,40€/l’any. 
Aprova per unanimitat.
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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 i persones amb discapacitat 
La resta d’usuaris amb un límit de 6 viatges anuals
De dilluns a divendres de 7 a 20 h.

93 555 23 39 

TAXI A DEMANDA

DEIXALLERIA MÒBIL
Del 25 de febrer al 2 de març
Del 25 al 30 de març  

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 25 anys, aturats i persones 
amb discapacitat física. Podeu comprar-la a l’Ajuntament i a l’Espai Jove de les antigues Escoles Fabra.

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

L’oficina mòbil d’atenció al consumidor de la Diputació de Barcelona atendrà les vostres consultes sobre consum en el 
bus consum instal·lat a l’aparcament de Can Lleonart el 14 de febrer de 10.30 a 13h (www.alella.cat/busconsum)

BUS CONSUM

Properes sessions per tramitar el DNI electrònic a la Policia Local: 20 de març. La data de recollida del carnet 
és el 26 de març. Cal apuntar-s’hi prèviament (tel. 93 555 24 12). Més informació a www.alella.cat/DNIelectronic 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: FEBRER I MARÇ

1 i 2 de febrer  GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
8 i 9 de febrer            MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
15 i 16 de febrer        BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
22 i 23 de febrer GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
1 i 2 de març MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
8 i 9 de març              BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
15 i 16 de març          GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
22 i 23 de març          MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
29 i 30 de març          BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
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 

Programa Enotast de l’Oficina de Turisme i visites guiades a la ruta “Alella, 1.000 anys d’història”
Informació a www.alella.cat/turisme i inscripcions a oficinadeturisme@alella.cat

ENOTAST I VISITES GUIADES A LA RUTA “ALELLA, 1.000 ANYS D’HISTÒRIA” 

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 
www.alella.cat
De dilluns a divendres de 8.15 a 14.00 h. 
Dijous tarda de 16.00 a 19.30 h. 

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

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 

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

ESPAI JOVE (Antigues Escoles Fabra)
93 540 72 45 
www.alellajove.cat
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h 

ESPAI ACTIU-ESCOLA D’ADULTS (Antigues Escoles Fabra)
93 555 39 12
De dilluns a dijous de 18 a 20 h

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 

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS ABELARDO VERA 
93 540 19 93

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 13 h

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
93 790 55 60

Serveis

CALENDARI DEL CONTRIBUENT GENER - MAIG DE 2014
Taxa ocupació via pública (1r trimestre)                                         02.01.2014 a 03.03.2014
Mercat Municipal (1r trimestre)                                                     02.01.2014 a 03.03.2014
Taxa Cementiri Municipal                                                               03.02.2014 a 03.04.2014
IBI urbana (1a fracció domiciliat)                                                  03.03.2014
IBI urbana (no domiciliat)                                                              03.03.2014 a 05.05.2014
Taxa ocupació via pública (2n trimestre)                                        04.04.2014 a 04.06.2014
Mercat Municipal (2n trimestre)                                                    04.04.2014 a 04.06.2014
IBI béns especials                                                                         04.04.2014 a 04.06.2014
Impost vehicles tracció mecànica                                                  02.05.2014 a 02.07.2014
Taxa gestió residus domèstics i residus comercials                        02.05.2014 a 02.07.2014
Taxa entrada vehicles-guals                                                           02.05.2014 a 02.07.2014
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Agenda d’activitats

11h Plaça de l’Ajuntament*
Festa de Carnestoltes. Xocolatada popular. Cercavila de Gegants, 
Espectacle infantil Cassoles, olles i cançons. Cremada de Carnestoltes. 

Diumenge 2 de març

10.30h Oficina de Turisme*
Visita guiada a la ruta “Alella, 1.000 anys d’història”. Més 
informació (www.alella.cat/turisme i oficinadeturisme@alella.cat)

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Enotast. Vi i carnestoltes. Disfressa la teva ampolla! Més informació 
(www.alella.cat/turisme i oficinadeturisme@alella.cat)

Dissabte 22 de febrer 

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. Celebrarem el desè aniversari del club. 

Dijous 20 de febrer 

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

21h Can Lleonart*
Cicle Ritmes a les Golfes. Gospelising. ENTRADES EXHAURIDES 
(www.canlleonart.com).

Divendres 21 de febrer

Fins al 16 de febrer
“Vestigïum”, una proposta de Cops d’ull. Un conjunt d’investigaci-
ons plàstiques a l’entorn del concepte de memòria, de la pervivència 
dels arquetips i del passat imaginat. 
Visites guiades: diumenge 9 i 16 de febrer a les 12h

Del 28 de febrer al 16 de març
“Agitadors de consciències”, una reflexió sobre el paper del disseny  
gràfic a la societat, més enllà de la vessant comercial i estètica. 

Inauguració: Divendres 28 de febrer a les 20.30h.

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

Exposicions a Can Manyé*

10h Santa Maria de Martorelles
Passejada pel Parc de la Serralada Litoral. Món de pedra. 
(www.alella.cat/turisme i oficinadeturisme@alella.cat)
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral

11.30h Plaça dels Germans Lleonart
Cercavila mediambiental pel reciclatge. 
Organitza: Consell Comarcal del Maresme i Ajunta-
ment d’Alella 

Diumenge 23 de febrer
D’11 a 13h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig
Taller de pastisseria. Preu: sòcia 4 euros, no sòcia 8 euros. Més ses-
sions del taller el 20 i 27 de febrer. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dijous 13 de febrer 

9.15h Celler Marfil (Rambla d’Àngel Guimera, 62)
Taula rodona. “Idees fresques i cafè calent: creant sinergies“
Organitza: Alella Negocis

20.45h Plaça d’Antoni Pujadas*
Sortida al teatre Victòria. “Un jeta, dos jefes”. Preus sòcies: 15 
euros, no sòcies 40 euros
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

Divendres 14 de febrer

12h Can Manyé*
Visita guiada a l’exposició “Vestigïum”. 

6h Plaça d’Antoni Pujadas*
Esquiada Jove. Pistes d’Angles. (www.alellajove.cat)

Diumenge 9 de febrer

7.30h Plaça d’Antoni Pujadas*
Sortida. Travessa per l’Ardenya. (www.canlleonart.com). 

20h Can Lleonart*
Cinema social. Almanya (Alemanya 2011). Programat per la Comis-
sió de Cooperació Internacional. (www.canlleonart.com). 

Dimecres 12 de febrer

15.15h Plaça d’Antoni Pujadas*
Visita guiada al Born Centre Cultural. El jaciment i les exposicions.  
(www.canlleonart.com). 

Dimecres 19 de febrer

12h Can Manyé*
Visita guiada a l’exposició “Vestigïum”. 

Diumenge 16 de febrer

12h Porxada del Mercat Municipal 
Concurs de melmelades de taronja ecològica. Veredicte, lliurament 
de premis i degustació popular de melmelades. Inscripcions i recolli-
da de bosses de taronges del 8 al 14 de febrer a la parada I Love Bio. 
Organitza: I Love Bio i Mercat Municipal

Dissabte 15 de febrer 
17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Hora del conte. La maleta del Rei Carnestoltes, amb Gisela Llimona. 

Dimarts 25 de febrer 

20.30h Can Manyé*
Inauguració “Agitadors de consciència”. Una exposició de disseny grà-
fic amb la col·laboració del Centre d’art Tecla Sala. Fins al 16 de març. 

Divendres 28 de febrer

19h Sala polivalent de les antigues Escoles Fabra*
Parlem d’Educació. “I després de l’ESO què”. Orientació a les famílies. 

18h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig
Xerrada. “Testament vital: herències, donacions, fiscalitat”. A càrrec 
de Francesc Torrent, notari del Masnou.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

Dimecres 5 de març

20h Can Lleonart*
Tertúlia. “Converses amb el cor. Emocions, 
afectes i efectes”.  A càrrec de Susana Eva 
Martínez, Dra. Bioquímica i Biologia Molecu-
lar i actriu. Creadora de l’Institut de Ciència i 
Teatre. (www.canlleonart.com)

Dijous 27 de febrer 

19h Sala polivalent de les antigues Escoles Fabra*
Reunió de parelles lingüístiques. Inscripcions de l’1 
al 24 de febrer. Més informació a educacio@alella.
cat i www.alella.cat/voluntarislinguistics

Dimecres 26 de febrer 



DEL 17 DE FEBRER AL 8 DE MARÇ
Espai Jove
Exposició Els feminismes de Feminal

DIMECRES 5 DE MARÇ
17 H · Casal de la Gent Gran Can Gaza
Taller pràctic per millorar el benestar i guanyar confiança

18 H · Local Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella
Xerrada ‘Testament vital, herències, donacions i fiscalitat’

DISSABTE 8 DE MARÇ
11 - 13 H · Comerços d’Alella
Repartiment de flors solidàries (Ass. Dones Solidàries)  

12 H · Plaça de l’Ajuntament
Lectura de manifest institucional  
Flashmob popular Balla per les dones

17.30 H · Can Lleonart
Cafè intergeneracional entre dones

19 H · Golfes de Can Lleonart
Concert de dones intèrprets

21 H · Restaurant Masia Mas Coll
Sopar de celebració del Dia Internacional de la Dona (Ass. Dones 
Montserrat Roig)

8 DE MARÇ 
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

www.alella.cat/dona


