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Tant que diuen que no es pot tocar, el 27 de setembre de 

2011, i després d’un únic mes de tramitació, PP i PSOE 

van aprovar la modificació de la Constitució espanyola per 

tal d’introduir un nou principi: l’estabilitat pressupostària. Es 

donava així el màxim nivell normatiu possible dins de l’or-

denament jurídic a aquest principi per a les administracions 

públiques. 

Doncs bé, a l’Ajuntament d’Alella l’hem trencat aquest prin-

cipi. I ho hem fet per dues vegades. La primera, en l’apro-

vació del pressupost per a 2014 en plantejar la inversió en 

l’enllumenat públic que us explicava el mes passat en aquest 

mateix espai. I la segona, en la liquidació del pressupost mu-

nicipal de 2013. Un exercici que per onzena vegada conse-

cutiva hem liquidat econòmicament en positiu. I hem trencat 

l’estabilitat pressupostària per l’esforç inversor que vam fer. 

N’han estat responsables les obres que vam començar l’any 

passat i que finalitzaran aquest mes de març com la repavi-

mentació de la riera Coma Fosca, el nou espai públic a Can 

Sors i la millora de les instal·lacions de la pista d’atletisme; o 

la construcció dels habitatges públics del carrer Canonge que 

està en marxa o les properes obres de connexió per a vianants 

entre el passeig de la riera i el camp de futbol. 

Totes aquestes millores per al nostre poble i l’activitat econò-

mica que hem generat i generarem, fins i tot la inversió en la 

millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic que 

comportarà un estalvi econòmic per a l’ajuntament, ens han 

portat a trencar-lo. Paradoxalment, aquest fet, si apliquéssim 

al peu de la lletra la nova Ley de Racionalización i Sosteni-

bilidad de la Administración Local, podria afectar de manera 

molt seriosa els serveis que com a ciutadania rebem del nos-

tre ajuntament. Però això no ho permetrem.
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Primavera poètica a Alella 
·······················································································································································
La setena edició d’Espais de Poesia converteix el poble en un gran aparador de la literatura catalana.
·······················································································································································

Territori i poesia s’alien durant deu dies 
i converteixen el poble en un gran apa-
rador de la literatura catalana. La sete-
na edició d’Espais de Poesia reunirà a 
Alella del 28 de març al 6 d’abril un 
bon grapat de poetes, escriptors i artis-
tes catalans: uns ens visitaran en per-
sona i d’altres a través de les seves 
paraules i la seva obra. 

Entre els convidats d’enguany des-
taca la presència del poeta Enric Ca-
sasses, que obrirà les jornades de poe-
sia el 28 de març acompanyat de Don 
Simon i Telefunquen amb l’espectacle 
de música i poesia Ego magre. El se-
gon en aparèixer en escena serà l’es-
criptor Rafael Vallbona. L’autor mares-
menc és el protagonista absolut de la 
Trobada de poetes del Maresme que 
cada any presenta i coordina el perio-
dista Albert Calls. Anna Maluquer, una 
altra habitual dels espais alellencs, 
proposa un passeig poètic entre les vi-
nyes d’Alta Alella amb Cal·líope, musa 
dels grans poetes, i Bacus, el deu del 
vi. Versonautes, amb Roqui Albero a la 
trompeta i Anna Sanahuja al piano,  
planteja un viatge per la poesia i l’art 

Diari en blanc instal·lació de Victòria Pujadas.  
L’EGO MAGRE amb Enric Casasses. 
Trobada de poetes del Maresme conversa i recital 
amb Rafael Vallbona.
Cal·líope i Bacus: poesia entre vinyes passeig 
poètic, amb Anna Maluquer. 
El banquet de les paraules amb Versonautes.
Recital Terrícola presentació editorial Terrícola.
Conversa recital amb Manuel Forcano.
Intensament Vinyoli amb Toti Soler i Joan 
Massotkleiner.
Can.Sons DO música i poesia amb Bikimel.
I la llum es va fer presentació del llibre de 
Josep Fàgregat. 
Lliurament dels premis de la XXXI Mostra 
Literària del Maresme.
(Vegeu el programa sencer en el fulletó)

Mostra Literària
Un total de 262 treballs, 179 de prosa i 83 
de poesia, s’han presentat a la fase local 
de la XXXI Mostra Literària del Maresme. El 
lliurament de premis es farà el diumenge 
6 d’abril a les 12h a Can Lleonart. El jurat 
està format per Pep Casas, Rosa Illa, Mer-
cè Millàs i Eduard Miró, en poesia; i Rosa 
Casas, Susanna Clavell, Anna Ibarz, M. Rosa 
Martínez i Paulina Rubio, en prosa. 

de cuinar amb El banquet de les pa-
raules, i també tindrem oportunitat de 
conèixer l’Editorial Terrícola, especialit-
zada en poesia, i els tres primer núme-
ros de la col·lecció Llibres de l’Afrau. 

El Club de lectura de la Biblioteca 
dedica la sessió del 3 d’abril a conver-
sar amb el poeta i professor d’hebreu, 
Manel Forcano. 

Un altre dels plats forts d’aquesta 
edició serà l’homenatge al poeta Joan 
Vinyoli del guitarrista Toti Soler acompa-
nyat per la veu de Joan Massotkleiner, 
amb l’espectacle Intensament Vinyoli. 
La música i la poesia de la poeta Biki-
mel, la presentació del llibre I la llum es 
va fer, de Josep Fàbregat (premi Maria 
Oleart 2013) i el lliurament de premis 
de la fase local de la Mostra Literària 
són les darreres cites del programa. 

Diari en blanc i Espais de Poesia 2.0
La proposta artística d’Espais de Poe-
sia a Can Manyé és de l’artista visual 
Victòria Pujadas i té el títol de “Diari en 
blanc. Un objecte, un instant”. L’expo-
sició, que s’inaugura el 28 de març i es 
pot visitar fins al 6 d’abril, consta de 
fotografies, pintures, vídeos i instal-
lacions artístiques. Objectes, pintures, 

imatges, ombres, paraules... que, en 
estructurar-se en un altre ordre, creen 
un nou univers de possibilitats. 

Espais de Poesia 2.0 ens proposa 
aturar-nos per observar i redescobrir la 
poesia en els actes quotidians i a com-
partir les fotografies poètiques a Insta-
gram, Twitter i Facebook amb l’etique-
ta #epoesialella14. Les fotografies 
compartides formaran part d’un audio-
visual que es podrà veure a la Sala fos-
ca de Can Manyé durant els deu dies 
d’Espais de Poesia. 

Les escoles i Institut Alella i resi-
dències de gent gran també participen 
en tallers i lectures poètiques. 

Imatge de l’exposició ‘Diari en blanc’ de Victòria Pujadas que es pot veure a Can Manyé del 28 de març al 6 d’abril. 
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El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) 
està gestionat des de començaments 
de març novament per la Fundació 
Germans Aymar i Puig. L’oferta de la 
fundació alellenca va ser la proposta 
millor valorada de les sis que es van 
presentar al concurs per a la nova con-
tractació del servei convocat per l’Ajun-
tament, després que es va renunciar  la 
possibilitat de renovar dos anys més la 
concessió a l’empresa Clece SA, que 
ha estat encarregada de la gestió des 

···································································································
L’oferta de l’entitat alellenca va ser la millor valorada de les sis que es van 
presentar al concurs per a la gestió del Servei  d’Atenció Domiciliària.

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

La Fundació Aymar i Puig reprèn la gestió del SAD

Alella forma part del Servei de 
Mobilitat Internacional Jove 
Alella forma part del Servei de Mobilitat 
Internacional Jove del Maresme projec-
te format per  altres 16 municipis de la 
comarca que té el suport i coordinació 
del Consell Comarcal. Aquest servei és 
gratuït i ofereix informació, orientació i 
assessorament al jovent, d’entre 16 i 
35 anys, que vulguin anar a l’estranger 
per motius diversos: treballar, estudiar, 
aprendre nous idiomes, fer pràctiques 
en empreses, col·laborar en un projecte 
de voluntariat o estada solidària, parti-
cipar en alguna beca internacional, for-
mar part d’activitats juvenils a l’estran-
ger o de programes europeus, conèixer 
altres cultures, etc. El servei també 
ofereix tallers i xerrades mensuals sobre 
temes relacionats amb aquest tema. 

A l’Espai Jove d’Alella s’ofereix informa-
ció i orientació sobre aquest servei i es 
pot demanar dia i hora per ser atés per 
una persona especialitzada a un dels 
tres punts d’informació de la comarca, 
ubicats a Vilassar de Mar, Mataró i Mal-
grat de Mar. Més informació a www.
alellajove.cat.

Camps de treball internacionals 
Els camps de treball internacionals són 
estades d’estiu en què es combinen les 
activitats lúdiques i de lleure amb tas-
ques de servei a la comunitat. L’Espai 
Jove ha programat per al 20 de març a 
les 19h una xerrada en la qual s’expli-
caran les diferents modalitats de camps 
de treball i les formes d’accedir-hi. 

L’Ajuntament i l’Escola Fabra 
s’impliquen en el projecte 50/50 
L’Ajuntament i l’Escola Fabra han 
signat un conveni per tal de desen-
volupar de manera conjunta el Pro-
jecte Euronet 50/50, una iniciativa 
que va néixer l’any 2009 i que pre-
tén involucrar centres educatius 
d’arreu d’Europa amb l’objectiu 
comú de reduir el consum energè-
tic i incrementar els nivells de co-
neixement i conscienciació en 
aquest aspecte. L’acord se centra, 
principalment, en el compromís de 
les dues parts de dur a terme les 
mesures necessàries per tal d’afa-
vorir l’estalvi d’energia per a cale-
facció i aigua calenta i electricitat 
al centre educatiu. L’import estalvi-
at durant els dos anys de vigència 
del conveni, que finalitza el 31 de 
desembre de 2015,  es repartirà a 
parts iguals entre l’Ajuntament i 
l’Escola.

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

del març de 2012. El servei ha estat 
adjudicat per un termini de dos anys, 
prorrogables dos més, per un preu mà-
xim anual de 221.580€. Entre d’altres 
millores, l’empresa ofereix un servei 
d’àpats fets a la cuina de la Residèn-
cia Aymar i Puig, amb línia calenta i 
més varietat de plats cuinats adequats 
a dietes especials i 150 hores de reha-
bilitació funcional a domicili. La nova 
concessionària també ofereix servei de 
bugaderia i 150 hores de teràpia ocu-
pacional.  

Més de 8.300 hores d’atenció
Des de la seva implantació l’any 2008, 
el Servei d’Atenció Domiciliària no ha 
parat de créixer en número d’usuaris/
es, hores d’atenció i recursos destinats. 
L’any passat van fer ús d’aquest servei 
un total de 71 persones, 56 dones i 
15 homes. En total es van oferir 8.371 
hores d’atenció - 7.329 de suport a les 

persones i 1.042 de neteja- i es van 
servir 3.787 àpats. L’’Ajuntament va 
destinar l’any  196.545€ al SAD. A 
aquesta xifra cal afegir, 16.034€ del 
servei de teleassistència. Aquest ser-
vei, que permet el control i vigilància 
de la gent gran que viu a casa seva, 
és gratuït pels usuaris i el cost l’as-
sumeixen l’Ajuntament i la Diputació. 
Actualment disposen d’aparell de tele-
assistència 153 alellencs i alellenques.

USUARIS/ES 
SUPORT PERSONAL 
NETEJA LLAR 
ÀPATS SERVITS 
COST TOTAL DEL SERVEI 

2013
71 persones
7.329 hores 
1.042 hores
3.787 àpats 

196.546 euros

LES XIFRES
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Les preinscripcions escolars, de l’11 al 21 de març

Els centres educatius d’Alella han co-
mençat els preparatius per al proper 
curs escolar 2014-2015. De l’11 al 
21 de març, ambdós inclosos, s’han 
de fer les preinscripcions al segon cicle 
d’educació infantil (P3, P4 i P5), edu-
cació primària (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è) 
i educació secundària obligatòria (1r, 
2n, 3r i 4t d’ESO) als centres públics. 
Les sol·licituds s’han de presentar al 
centre triat en primera opció acompa-
nyades de la documentació necessària 
per acreditar els criteris de baremació. 
Trobareu tota la informació al web de 
la Generalitat (www.gencat.cat/ense-
nyament). Els centres privats tenen el 
seu propi calendari de preinscripció. 

La llar d’infants municipal Els Pi-
nyons fa la jornada de portes obertes 
el 26 d’abril, d’11 a 13h, per ensenyar 
les instal·lacions i donar a conèixer el 
procés de matriculació i el funciona-
ment del centre. Podeu accedir a la in-
formació a www.alella.cat/elspinyons. 

·······················································································································································
La documentació s’ha de presentar al centre triat com a primera opció de segon cicle d’infantil, primària o secundària.

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

Calendari de preinscripció i matriculació 

Segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria 
Període de preinscripció de l’11 al 21 de març 
Publicació de les llistes baremades provisionals 1 d’abril
Termini per presentar reclamacions a les llistes baremades 2, 3 i 4 d’abril
Publicació de les llistes d’alumnat admès 15 de maig
Període de matrícula del 10 a 13 de juny

Els horaris per fer les preinscripcions són els següents:
Escola Fabra dilluns i dimecres 8.30 a 13h. Dimarts i dijous 8.30 a 13h i 15.30 a 17h. Divendres 9 a 13h. 
Escola La Serreta de dilluns a divendres 9 a 14h i 15 a 17h.
Institut Alella de dilluns a divendres 9 a 14.30h. Dilluns de 15.30 a 17.30h.

Batxillerat
Període de preinscripció del 13 al 23 de maig

Cicle formatiu de Grau superior de Gestió Comercial i Màrqueting enològic 
Període de preinscripció del 27 de maig al 6 de juny

Primer cicle d’infantil. Llar d’infants municipal Els Pinyons
Portes obertes 26 d’abril d’11 a 13h
Període de preinscripció del 5 al 16 de maig

Amb el títol "Triem 
escola?", l'Ajunta-
ment ha editat una 
guia que recull, per 
primera vegada, tota 
l´oferta de centres 
educatius que oferei-
xen escolarització a 
Alella. La guia inclou 
informació de totes les 
etapes d'escolarització, 
des de l'etapa 0-3 anys 
fins a batxillerat, tant 
de centres públics com 
de privats, així com in-
formació d'ubicació i 
contactes d'altres serveis 
educatius, com ara l'Es-

L’Ajuntament edita una guia 
dels centres educatius 

pai Actiu-Escola d'Adults i 
el Programa de Qualifica-
ció Professional Inicial 
(PQPI). Se n'han editat un 
miler d'exemplars  que es 
distribueixen a través 
dels mateixos centres 
educatius, les oficines de 
l'Ajuntament i altres 
equipaments munici-
pals. A més, la guia es 
lliurarà a totes les famí-
lies que s'empadronin 
a Alella. 

La guia també es 
pot consultar a través 
del web de l’Ajunta-
ment www.alella.cat.

Cinc parelles lingüístiques 
El 26 de febrer es va donar el tret 
de sortida a una nova edició del pro-
grama Voluntariat per la llengua de 
parelles lingüístiques. De moment, 
hi participen cinc parelles que es 
troben setmanalment per fer conver-
sa en català. 

Alumnes de l’Escola Fabra 
visiten la vinya de Can Magarola
Amb l’objectiu de donar a conèi-
xer el conreu de la vinya i posar en 
valor el principal tret característic 
del municipi, l’Ajuntament amb la 
col·laboració de les escoles promou 
un programa de visites escolars a la 
vinya de Can Magarola. 

····································································································
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Prohibit fer foc fins l’octubre
Del 15 de març al 15 d’octubre està 
prohibit fer foc en els terrenys fores-
tals poblats o no per espècies arbò-
ries i els 500 metres que els envol-
ten, segon el que estableix Decret 
64/1995 de la Generalitat. Està 
prohibit cremar rostolls, marges i 
restes d’aprofitaments forestals, 
agrícoles o de jardineria ni fer focs 
d’esbarjo. El Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural pot autoritzar, 
de manera extraordinària, realitzar 
determinats treballs i activitats. Per 
a obtenir aquest permís, cal que la 
persona ho sol·liciti per escrit i re-
gistri l’imprès; en quant el Departa-
ment rebi la sol·licitud, es posarà en 
contacte amb l’interessat per a fer 
una visita al lloc on es vol fer la cre-
ma, si s’escau, i així poder tramitar 
l’autorització en base a unes condi-
cions de prevenció d’incendis. 

Lleugera baixada dels residus

Alella redueix, però menys. L’any pas-
sat els alellencs i les alellenques van 
generar un total de 5.612 tones de re-
sidus, unes 62 tones menys que l’any 
anterior, la qual cosa suposa una re-
ducció de l’1,1% dels residus generats. 
Aquesta baixada és inferior a la que es 
va produir l’any 2012, quan els residus 
van arribar a caure quasi un 7%, tot i 
que es manté la tendència dels darrers 
6 anys. 

Des de l’any 2007, quan es van ge-
nerar 6.635 tones de brossa, s’ha 
aconseguit una reducció del 15%, amb 
1.000 tones menys de residus gene-
rats en un any. 

579 kilograms l’any per persona
L’any passat cada alellenc i alellenca 
va generar 579 kg de residus, 11 kg  
menys que el 2012, o el que és el ma-
teix 1,59 kg al dia, 20 grams menys 
que l’any anterior. Aquesta xifra, però, 
encara ens situa per sobre de la mitja-

RESTA
FORM      
CARTRÓ
VIDRE
ENVASOS
DEIXALLERIA
ROBA

TOTAL           

2012
3.646 tones

786 tones
267 tones
226 tones
152 tones
587 tones 

9 tones 

5.674 tones 

2013
3.651 tones

780 tones
  225 tones
222 tones
135 tones
590 tones 
10,5 tones

5.612 tones 

Variació (%)
0 %

-0,8 %
-15,8 %
-2,1 %

-11,6 %
0,4 %
13 %

-1,1 %

LES XIFRES

·······················································································································································
L’any passat van generar 579 kg de residus per capita 11,30 kg menys que l’any 2012.

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

na de Catalunya que el 2012 era 
d’1,35 kilograms per habitant i dia.  

L’índex global de reciclatge es man-
té a l’entorn del 35% sense variacions 
significatives respecte el pes específic 
de cadascuna de les fraccions: la reco-
llida selectiva de la FORM i els residus 
dipositats a la deixalleria han pujat 
lleugerament i representen gairebé el 

25% del total, mentre que les fraccions 
paper, vidre i envasos han disminuït 
globalment un 1% i representen poc 
menys del 10% dels residus. 

Durant el 2013 s’han instal·lat 28 
nous compostadors casolans al muni-
cipi, de manera que ja són 270 les 
llars alellenques en les quals es fa 
compost. 

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

Tallada al trànsit la Riera Coma 
Fosca fins l’acabament d’obres

La Riera Coma Fosca està tallada al 
trànsit entre el giratori de Can Sans i 
l’avinguda Jaume Rius Fabra des del 8 
de febrer i només es permet l’accés als 
residents. L’Ajuntament va decidir ta-
llar al trànsit el tram comprès entre 
Mas de Xarxars i el giratori de Can 
Sans, que s’havia obert a la circulació 
de forma provisional el passat 29 de 
gener, per garantir la seguretat dels ve-
hicles, ja que hi ha molts punts de la 
calçada amb desnivells que quedaran 
coberts amb la capa d’asfalt que es 

···································································································
Només es permet l’accés als residents en el tram comprès entre el giratori de 

Can Sans i l’avinguda Jaume Rius i Fabra. 

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

col·locarà en breu. Com a mesura pre-
ventiva, la Riera restarà tallada al tràn-
sit fins l’acabament de les obres de 
pavimentació que es duen a terme des 
del passat 3 de desembre. 
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Les Jornades Gastronòmiques segueixen creixent 
···································································································
La novena edició de les Jornades arriba a 54 restaurants de 27 municipis, 12 

dels quals són de fora del territori DO Alella 

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

Concurs per donar suport a 
iniciatives d’enoturisme local 

Ampolles disfressades
Rebeca Ruiz, secretaria del Consell 
Regulador DO Alella i exalumna del 
Grau superior de màrqueting enolò-
gic de l’Institut Alella, va ser la gua-
nyadora del concurs de disfresses 
d’ampolles de vi que es va fer coin-
cidint amb el primer Enotast de la 
temporada del passat 22 de febrer. 
Es van presentar 4 disfresses, totes 
elles molt originals i divertides.

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

Amb l’objectiu d’afavorir l’activitat eco-
nòmica i promocionar el municipi com 
a destinació turística, l’Ajuntament ha 
convocat, per segon any consecutiu,  
un concurs per donar suport a iniciati-
ves privades que desenvolupin produc-
tes d’enoturisme dins del municipi. El 
concurs a la millor iniciativa enoturísti-
ca és obert a professionals, empreses i 
entitats locals que desenvolupin de 
manera individual o col·lectiva un pro-
ducte d’enoturisme al municipi. 

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

aquesta convocatòria. Les propostes 
s’han de lliurar a l’Ajuntament abans 
del 30 de maig amb una memòria ex-
plicativa i un fullet turístic, ambdós en 
versió digital i impresa, en els qual s’es-
pecificaran l’activitat que s’ofereix, el 
preu, les empreses organitzadores, la 
programació i les característiques del 
producte. En la selecció es valoraran, 
entre d’altres qüestions, la cooperació 
empresarial local, la perdurabilitat i 
l’adequació a la realitat turística local. 

L’Ajuntament aportarà 2.000€ a la 
proposta guanyadora i li donarà suport 
en la comunicació i, si s’escau, en la 
gestió de les inscripcions. Més informa-
ció a  www.alella.cat/concursenoturisme. 

Els municipis

Alella 
Arenys de Munt
Arenys de Mar
Argentona
Barcelona
Cabrils
Caldes de Montbui
Canet de Mar
Granollers
Martorelles
El Masnou 
Mataró 
Montgat
Montmeló

Montornès del Vallès
Pineda de Mar
Premià de Mar
La Roca del Vallès
Sant Celoni
St. Fost de Camp
Sta. Eulàlia de Ronçana
Tagamanent
Teià
Tiana
Vallromanes
Vilanova del Vallès
Vilassar de Dalt

Vuit restaurants d’Alella
A Alella hi participen Celler Marfil, Cui-
nalella, Els Garrofers, La Nau d’Alella, 
Les Terrasses, Masia Can Sors, Masia 
La Vinya i Restaurant 1789. 

Les Jornades Gastronòmiques del Vi 
DO Alella segueixen creixent i ampliant 
el seu àmbit d’influència. Un total de 
54 restaurants de 27 municipis, 
cinc més a l’edició anterior, 
del Maresme, el Vallès 
Oriental i el Barcelo-
nès ofereixen durant 
tot el mes de març 
les seves propostes 
culinàries harmonit-
zades amb vins de 
la DO Alella. Per pri-
mera vegada hi parti-
cipen restaurants dels 
municipis d’Arenys de Mar, 
Caldes de Montbui, Sant Celo-
ni, Santa Eulàlia de Ronçana i Tagama-
nent, que se sumen a la incorporació de 
les dues capitals de comarca, Mataró i 
Granollers, que ja hi van participar l’any 
passat, juntament amb Montmeló, 
Arenys de Mar i Pineda de Mar, a més 
d’un restaurant de Barcelona.

Amb la incorporació d’un restau-
rant d’Argentona, s’amplia encara més 
la presència de les Jornades al territori 

de la Denominació d’Origen, arri-
bant a 15 dels 18 munici-

pis de la DO Alella.  
Els preus dels me-

nús oscil·len entre 
els 20 i els 40€ i els 
vins se serveixen a 
copes perquè els 
comensals tinguin 

l’oportunitat de de-
gustar més varietats 

de vins amb els menús 
suggerits.
Les Jornades es van pre-

sentar públicament el 27 de febrer al 
Centre d’Acollida Turística (CAT) de 
Teià, Alella i el Masnou, en un acte que 
va comptar amb la presència del Di-
rector general de l’INCAVI, Jordi Bort, 
que ha fet la presentació del fullet 
d’enguany.
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···································································································
El Ple aprova definitivament el pressupost que ascendeix a 12.028.457 euros. 

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

Convocades les subvencions per a 
les activitats de les entitats 

L’Ajuntament ha obert aquest mes de 
març la convocatòria per a la concessió 
de subvencions de caràcter ordinari i 
extraordinari per a les activitats de les 
entitats d’Alella. Poden optar a les sub-
vencions les persones físiques i les en-
titats, associacions i organismes pú-
blics o privats, sense ànim de lucre, 
legalment constituïdes dins de l’àmbit 
del terme municipal. El termini per pre-
sentar les sol·licituds i la documentació 
requerida és del 3 a 28 de març. 

L’any passat es va establir una línia 
de subvencions específica per a les en-
titats de caràcter social, que es manté 

enguany, en la qual tant la valoració, 
com el control de la justificació es fa 
des de la Regidoria de Serveis Socials. 
Les subvencions a la resta d’entitats es 
gestiona a través de la Regidoria de 
Participació. En ambdós casos el ter-
mini de lliurament de les justificacions 
finalitza el 28 de novembre per tal de 
tancar el procés dins del mateix any.

Les entitats poden descarregar-se la 
documentació des de la pàgina web             
www.alella.cat/subvencioentitats. Els 
documents, degudament emplenats, 
s’han de presentar a les oficines munici-
pals abans del 28 de març. 

···································································································
Les sol·licituds s’han de presentar a l’Ajuntament del 3 al 28 de març.

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

La LRSAL obliga a fer reajustaments al pressupost

El Ple es pronuncia en defensa de 
l’autonomia local i contra la LRSAL
El Ple del 27 de febrer va acordar 
iniciar la tramitació per a la forma-
lització davant del Tribunal Consti-
tucional d’un conflicte en defensa 
de l’autonomia local contra alguns 
articles i disposicions de la Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local (LRSAL). És 
el pas previ per presentar un recurs 
d’inconstitucionalitat, pel qual es 
requereix almenys la sisena part de 
la població del conjunt de l’Estat.

Les beques solidàries tornen 
enguany a Colòmbia
Les beques d’estades solidàries que 
cada any concedeix l’Ajuntament vi-
atgen novament a Colòmbia. Les 
estades es faran durant juliol i les 
dues persones d’Alella que resultin 
participaran a un projecte de coope-
ració al desenvolupament promogut 
per l’Associació Catalana per la Pau.

Dedicació exclusiva: retribució bruta de 45.000€ anuals (abans 46.955€ anuals)
Andreu Francisco (ERC+SxA). Alcalde 

Dedicació parcial del 91%: retribució bruta de 27.300€ anuals 
Frederic Salas (ERC+SxA). 2n Tinent d’alcalde i delegat de Cultura, Festes i Governació

Glòria Mans (PSC). 3a Tinent d’alcalde i delegada de S. Socials, Sanitat, Equitat i Emprenedoria i Ocupació 

Ana Fernández (ERC+SxA). Delegada de Serveis Municipals i Via Pública, Obres Públiques i Mobilitat

Isabel Nonell (ERC+SxA). Delegada d’Administració, Innovació, Comunicació i Festa de la Verema

Dedicació parcial del 82%: retribució bruta de 24.600 € anuals (abans 20.478€ anuals)
Marc Almendro (ERC+SxA). Delegat de Medi Ambient,  Esports, Adolescència i Joventut

Dedicació parcial del 58%: retribució bruta de 17.400€ anuals (abans 10.200 € anuals)
Cristina Xatart (CiU). 1a Tinent d’alcalde i delegat de Promoció d’Alella

Dedicació parcial del 34%: retribució bruta de 10.200 euros anuals
Mercè Marzo (Gd’A)

Javier Berzosa (PP)

Modificació de retribucions i dedicacions dels càrrecs electes 

El Ple de l’Ajuntament celebrat el 27 
de febrer va aprovar definitivament el 
pressupost municipal per aquest any 
2014, que ascendeix finalment a 
12.028.457€. El pressupost, aprovat 
amb els vots a favor d’ERC+SxA, CiU, 
PSC i PP i el vot en contra de Gd’A, 
s’ha modificat respecte a l’aprovació 
inicial del passat 9 de gener, amb la 
incorporació de 72.000€ més derivats 
de l’increment de les previsions de par-
ticipació en els tribut de l’Estat i del 
cobrament d’una sanció. 

El pressupost definitiu incorpora 
també els ajustaments derivats de la 
modificació de conveni i relació de 
llocs de treball relativa a la Policia Lo-
cal, així com la modificació de les retri-
bucions de càrrec electes i eventuals 
derivada de l’aplicació de la Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Ad-
ministració Local. En aquest sentit s’ha 
hagut de prescindir d’una de les dues 

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

places de personal eventual, que ocu-
pava el lloc de treball d’adjunt a Em-
prenedoria i Ocupació, i s’ha fet un re-

ajustament de les dedicacions i 
retribucions dels càrrecs electes (veure 
el quadre superior). 
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·········································································································································

L’Ajuntament dóna suport a la campanya 
“Signa un vot per la independència” 

L’Ajuntament col·labora en la 
campanya “El món ho ha de saber”
L’Ajuntament va col·laborar amb la 
campanya “El món ho ha de saber” 
promoguda per la revista Sàpiens 
per donar a conèixer els orígens de 
la nació catalana fins als nostres 
dies, posant accent especial en la 
Guerra de Successió i els darrers 
300 anys d’història. La campanya 
es basa en la publicació d’un llibre, 
editat en català i en diferents idio-
mes, que s’ha enviat a les persones 
més influents del món gràcies a les 
aportacions de la ciutadana i de les 
institucions catalanes que han col-
laborat amb l’adquisició de llibres. 
L’Ajuntament ha contribuït a aques-
ta campanya amb una aportació de 
500€. A canvi, l’empresa editora 
ha lliurat a l’Ajuntament 20 llibres 
exemplars del llibre “El món ho ha 
de saber” en 
llengua cata-
lana” i 15 
més en altres 
idiomes (an-
glès, caste-
llà, francès 
alemany) per 
enviar-los a 
destinataris 
del món. 

El Roure del Tricentenari arrela en ter-
ra d’Alella a la muntanya de Montser-
rat. El municipi ha posat el seu grapat 
de sauló, procedent de la vinya de Can 
Magarola, perquè arreli aquest arbre 
que es va plantar el 2 de març amb 
terra procedent d’arreu de Catalunya, 
com a símbol d’unitat i fermesa. 
L’Ajuntament va voler fer partícip a les 
entitats i tots el veïns i veïnes del poble 
d’aquesta celebració, amb l’objectiu 
que tothom pugui aportar el seu granet 
de sorra per aconseguir plegats el vigor 

del futur simbolitzat en el roure. Per 
aquest motiu va convidar la ciutadania 
i les entitats a participar a l’acte sim-
bòlic de recollida de la terra per al 
Roure del Tricentenari que es va fer el 
6 de febrer a la Plaça de l’Ajuntament. 
A l’acte, que va comptar amb la parti-
cipar la coral Polifònica Joia d’Alella, 
es va omplir el saquet de sorra amb el 
sauló recollit a la vinya de Can Maga-
rola, per enviar-lo als organitzadors del 
Tricentenari. Amb l’acte de recollida 
simbòlica de la terra del Roure del Tri-
centenari, Alella enceta la celebració 
dels tres-cents anys de la Guerra de 
Successió de 1714. Aquesta no serà 
la única aportació que Alella farà a 
aquesta commemoració. El municipi 
també forma part de la “Ruta 1714”, 
un dels plats forts de la celebració del 
Tricentenari. Es tracta d’una proposta 
d’itinerari cultural i turístic que passa-
rà pels indrets històrics, monuments o 
viles més destacats on va tenir lloc la 
Guerra de Successió. La ruta tindrà 
parada en 52 poblacions catalanes. Al 
Maresme.

El Roure del Tricentenari arrela 
amb terra d’Alella 

El Ple va aprovar el 27 de febrer una 
moció de suport a la campanya de re-
collida de signatures que promou a 
tota Catalunya l’Associació de Munici-
pis per la Independència (AMI) i l’As-
semblea Nacional de Catalunya (ANC). 

La moció es va aprovar amb els vots a 
favor d’ERC+SxA i CiU, l’abstenció de 
Gd’A i PSC i el vot en contra del grup 
municipal del PP.

La campanya es basa en l’anome-
nat Dret de Petició que tenen tots els 
ciutadans per dirigir-se als seus repre-
sentants a les institucions. En aquest 
cas, l’objectiu és demanar al partits 
amb representació al Parlament a cele-
brar la consulta sobre el dret a decidir 
del 9 de novembre o bé, en el cas que 
l’estat espanyol ho impedeixi, a que 
proclamin la Declaració Unilateral d’In-
dependència avalats per les seves sig-
natures.  

El Dret de Petició s’exerceix mitjan-

çant un escrit o qualsevol altre mitjà 
que permeti acreditar-ne l’autenticitat. 
La petició ha d’anar signada i es pot la 
confidencialitat de les dades. Poden 
signar-la els ciutadans majors de 16 
anys i també els estrangers.

El 22 i 23 de març dia de la signatura
Amb l’acord aprovat pel Ple, l’Ajunta-
ment dóna suport a la recollida de sig-
natures que es farà a tota Catalunya 
els dies 22 i 23 de març i cedeix la 
Sala de Plens per facilitar que els veïns 
i veïnes d’Alella exercir el Dret de Peti-
ció. També fa una crida a la població a 
participar activament en aquesta cam-
panya. 

El roure es va plantar el 2 de març a Montserrat. Gencat.
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Tallers escolars a Can Manyé 
L’espai d’art i creació Can Manyé man-
té el seu objectiu d’apropar l’art con-
temporani als escolars a través de la 
realització de tallers adreçats als cen-
tres educatius del municipi. Enguany, 
la programació s’ha encetat amb l’ex-
posició “Vestigïum”, del col·lectiu d’art 
plural Cops d’ull, amb la qual també 
s’ha donat el tret de sortida a la progra-
mació anual de tallers escolars. 

Els tallers estan pensats per afavorir 
una aproximació al món de l’art con-
temporani, amb la voluntat de promou-
re el pensament creatiu, l’experimenta-
ció,  contribuir al desenvolupament del 
pensament crític i encoratjar la imagi-
nació i la innovació dels infants. 

Amb aquesta primera exposició i a 
les  que es faran al llarg de tot l’any 
està previst que puguin visitar Can Ma-
nyé diferents grups d’escolars de l’Es-
cola Fabra i de l’Escola la Serreta d’Ale-
lla i de l’Escola Marina de Montgat, 
que enguany també s’hi ha afegit a les 
activitats. A més de visitar les exposici-

ons, els alumnes podran conèixer i 
conversar amb els artistes, sempre que 
sigui possible, i després dur a terme un 
treball sobre art i creativitat, d’una ma-
nera activa i participativa.

Durant el curs 2012-2013, Can 
Manyé ha rebut la visita de 527 alum-
nes de 23 grups procedents de l’Esco-
la Fabra, l’Escola la Serreta i l’Institut 
Alella. Per aquest curs 2013-2014 es 
preveu la realització de 32 tallers es-
colars.

Alella es disfressa 

Les millors melmelades de taronja
Un total de 25 persones van parti-
cipar al 2n Concurs de melmelades 
de taronja ecològica organitzat per  
la parada I Love Bio i el Mercat Mu-
nicipal d’Alella. Després de tastar 
les 25 propostes, el jurat va decidir 
atorgar els premis de la categoria 
de millors melmelades tradicionals 
a Maria Dolors Alcaraz, Marta Juan 
i Bea Garri. Les tres millors melme-
lades innovadores van ser les ela-
borades per la rostisseria Pit i Cui-
xa, Djanira Coresao i Irma Pubill. 
Asia Mishina, Amèlia Giró i Verena 
Ribas van rebre el premi a les mi-
llors melmelades sense sucre ni 
fructosa. 

“Agitadors de consciència”, fins 
al 16 de març a Can Manyé 
Fins al 16 de març es pot visitar a 
Can Manyé l’exposició “Agitadors 
de consciència”, un recull de car-
tells de dissenyadors de diferents 
països que ens proposa reflexionar 
sobre el paper del disseny gràfic a 
la nostra societat. La inauguració 
prevista incialment per al 28 de fe-
brer es va haver d’ajornar dos dies i 
es va fer el 2 de març per proble-
mes tècnics detectats al sostre de 
la sala que van obligar a tancar Can 
Manyé durant uns dies i a instal·lar 
una xarxa protectora com a mesura 
preventiva. 

Alella valora l’esport! 
L’Ajuntament enceta el projecte “Alella 
Valora l’Esport” amb l’objectiu de dina-
mitzar i diversificar l’activitat esportiva 
al municipi, a més de formar, promoci-
onar i difondre la cultura de l’esport. El 

Presentació i primeres propostes

Divendres 14 de març a les 19h a Can Lleonart
Presentació del programa “Alella Valora l’Esport”. Xerrada:“Viatjar en bicicleta”. A càrrec de 
Xavier Tarafa, informàtic, maratonià, cicloturista i viatger incansable 
Diumenge 23 de març a les 11h al Pavelló Esportiu Municipal
Taller pràctic: “Posem a punt la bicicleta!”. Passejada en bicicleta pels volts d’Alella
Dijous 3 d’abril a les 20h a Can Lleonart
Xerrada: “Esports: beneficis, riscos i prevenció”. A càrrec del Dr. Joan Vilaseca
Del 12 d’abril al 22 de maig
Curs de monitors/es de futbol. A càrrec de la Federació Catalana de Futbol
Dissabte 26 d’abril (hora i lloc a concretar)
Revisions mèdiques esportives 
Divendres 16 de maig a les 19h a Can Leonart 
Xerrada: “Ya sabia yo que en avión era más fácil. Cruzando el Atlántico a remo”. A càrrec de Pedro Ripol
Diumenge 18 de maig (hora i lloc a concretar)
Sortida. Anem a fer caiac! 

programa, que es presenta pública-
ment el 14 de març a les 19h a Can 
Lleonart, està obert a les aportacions 
de la població. Més informació a www.
alella.cat/valoralesport. 

···················································································································································································································································
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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 Promoció d’Alella 

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

Quan el passat novembre ens vam fer càrrec de 
la regidoria de turisme sobretot teníem una cosa 
clara: la nostra labor no s’havia de limitar a donar 
continuïtat i impuls a les activitats tradicionals en 
aquest àmbit. Molt abans de les darreres eleccions, 
a CIU havíem desenvolupat la idea que la promoció 
turística havia d’erigir-se en un instrument absolu-
tament estratègic pel futur del nostre poble, sobre 
la base de la tradició que millor l’identifica. Arribà-
vem per tant a la regidoria amb la convicció que la 
nostra labor no s’havia de limitar de cap manera al 
mer compliment de l’expedient administratiu que 
teníem damunt la taula. L’objectiu que ens hem fi-
xat és definir i posar els fonaments del futur model 
de desenvolupament d’Alella, que vol dir ni més ni 
menys que  identificar els beneficis col·lectius que 
n’ esperem obtenir en el llarg termini.  

S’ha de definir un Pla de promoció d’Alella sò-
lid, consistent, que sigui  assumit i executat pels 
successius governs municipals, més enllà de la 
conjuntura política de cada moment. Un Pla que 
haurà de comptar amb la màxima participació i 
complicitat ciutadana, perquè es tracta clarament 
d’un objectiu que ens interpel•la a tots. Tots, arri-
bat el moment, ens hi haurem de pronunciar. Així 

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

Cristina Xatart, 
portaveu del grup municipal de CiU 

Signa un vot per la independència 

El proper cap de setmana del 22 i 23 de març es 
durà a terme la campanya “Signa un vot per la inde-
pendència” amb el suport de l’Ajuntament d’Alella i 
de molts altres ajuntaments de tot el país. Des de fa 
mesos l’Assemblea Nacional Catalana va començar la 
campanya per tal d’aconseguir que una part important 
de la ciutadania manifestés la seva voluntat de decidir 
a les urnes el nostre futur col·lectiu com a poble. Molts 
de vosaltres haureu vist la gent de l’ANC a Alella reco-
llint aquestes signatures i fins i tot molts ja heu signat.

Aquesta campanya està fonamentada en el dret 
de petició. La Constitució espanyola el recull al seu 
article 29 amb el següent redactat: “Tots els espa-
nyols tindran el dret de petició individual i col·lectiva 
per escrit, en la forma i amb els efectes que determini 
la llei”. Aquest dret també està reconegut per la Unió 
Europea al Tractat de Maastricht, per l’Estatut d’au-
tonomia, i és regulat per la Llei Orgànica 4/2001. El 
Reglament del Parlament estableix com es pot exercir 
aquest dret. El dret de petició permet que qualsevol 
persona s’adreci davant qualsevol institució pública 
per fer peticions sobre qualsevol assumpte o matè-
ria que pugui afectar el peticionari o sigui d’interès 
general. Seria per tant, un instrument adequat per 
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és com entenem la missió de la regidoria de Turis-
me: la promoció d’Alella exigeix abordar i definir 
amb el màxim de consens la visió i valors que vo-
lem projectar, d’Alella i per Alella. Si no fos perquè 
Espanya ja ha malbarat el concepte, diríem que es 
tracta de crear la Marca Alella per orientar el futur 
del poble sobre la base d’un millor i àmpliament 
compartit coneixement de la nostra pròpia realitat. 

Però aquest repte no ens fa perdre de vista els 
arbres que tenim al davant. Estem acabant d’ulti-
mar la nova programació anual de l’Enoteca, que 
incorpora una novetat que estem segurs que serà 
molt engrescadora per als vespres de primavera i 
estiu vinents. 

aconseguir exercir el dret a la lliure determinació, que 
és un dret fonamental i universal que tenen tots els 
pobles d’acord amb la Carta de les Nacions Unides 
de 1945 i els Pactes Internacionals de Drets Civils 
i Polítics, i de Drets Econòmics, Socials i Culturals, 
aprovats per l’Assemblea de les Nacions Unides l’any 
1966 i vigents a Espanya des de 1977.

El dret de petició s’exerceix per demanar al Parla-
ment que dugui a terme totes les iniciatives polítiques 
perquè es pugui celebrar una consulta democràtica-
ment i políticament vinculant en la qual es pregunti a 
la ciutadania de Catalunya si vol o no que Catalunya 
esdevingui un estat independent. En cas que això no 
sigui possible perquè l’Estat espanyol no permeti, 
impedeixi, o dilati la celebració d’una consulta demo-
cràtica o unes eleccions plebiscitàries, o no en reco-
negui els resultats, es demana que aquesta PETICIÓ 
sigui entesa com una manifestació lliure d’una voluntat 
favorable (“VOT”) perquè els representants electes del 
poble de Catalunya DECLARIN LA INDEPENDÈNCIA 
DE CATALUNYA, d’acord amb el dret internacional. 
En aquests moments tant transcendents per al nostre 
país tots hem de posar el nostre granet d’arena. El gest 
de signar el dret de petició pot ser decisiu. Fem-ho!
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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 Principales medidas anunciadas en el debate del Estado de la Nación 

EMPLEO:
- Tarifa plana de cotización de cien euros durante los 
primeros 24 meses para contratos estables, siempre 
que se trate de creación de empleo neta y al que se 
podrá acoger cualquier empresa, independientemen-
te de su tamaño.
- Aprobación, antes del verano de una Estrategia 
de Activación para el Empleo para los próximos dos 
años.        
- Puesta en marcha del Portal Único de Empleo en 
el mes de abril.
- Contratación de mil jóvenes licenciados de grado 
superior de formación profesional para realizar tareas 
de investigación y desarrollo.
FISCAL:
- Los trabajadores que ganan menos de 12.000 eu-
ros al año no pagarán el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas a partir del 1 de enero de 2015.
- Se mejorarán las deducciones fiscales para las fa-
milias, al elevarse los mínimos personales por hijos 
y por ascendiente, lo que supondrá un “alivio” de la 
carga fiscal para 12 millones de contribuyentes.
PREVISIONES:
- Revisión al alza de la previsión de crecimiento del 
PIB en términos reales: el 1 por ciento para 2014 y 

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

Portes obertes a Gent d’Alella 

Las faroles del teu carrer han estat enceses durant 
mes d’una setmana dia i nit?. Els vidres del mercat 
no es netejen amb suficient regularitat? Es la sego-
na, la tercera, la quarta vegada que presentes una 
instancia i no tens resposta? Ets un dels afectats 
pel problema generat per Sorea a Can Comulada? 
Content amb l’actual sistema de contenidors d’es-
combraries? Trobes sempre l’ajuda que busques 
quan t’adreces a un servei municipal? Ets un dels 
afectats pels col.lapses a la carretera per les obres 
a la Comafosca?

Des de Gent d’Alella et convidem a que facis 
arribar les teves preocupacions, necessitats o sug-
geriments al nostre grup municipal per tal de trobar 
les respostes adients. El govern municipal, que fa 
moltes coses be, veu de bon grat canalitzar l’interès 
general a través de les associacions o dels mateixos 
representants polítics pero té pendent encara tirar 
endavant un reglament de participació ciutadana 
que canalitzi les relacions govern-ciutadania. En el 
nostre cas, com no som partit polític i no tenim mi-
litants, obrim encara amb més facilitat les portes a 
tothom, sigui quina sigui la seva ideologia, quan es 
tracta de qüestions d’interès general pel poble d’Ale-
lla. En qualsevol cas, quan t’adrecis a l’Ajuntament, 

fes-ho sempre per escrit mitjançant una instància 
presentada presencialment o per e-Tram des de la 
pàgina web www.alella.cat. Com em va dir una ve-
gada algu, l’administració “ni habla, ni escucha; lee 
y escribe”. A nosaltres, ens trobaràs fàcilment per 
telèfon, correu electrònic, facebook, twitter o et re-
brem de molt bon grat al despatx. 

Volem agraïr a tots els grups municipals que 
ens hagin donat suport a les últimes iniciatives que 
hem portat al Ple: l’aprovació d’una moció per fer 
sevir la banca ètica  i el suport a les mesures que 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) han 
proposat als ajuntaments per tal d’actuar dins les 
seves competències en els casos d’habitatges buits 
propietat de bancs. A l’igual que més d’un centenar 
d’ajuntaments que han aprovat mocions similars, 
podem contribuir a facilitar la renegociació de les 
hipoteques abans que, per impagament, es produ-
eixin desnonaments. 

Finalment, encoratjar a tothom a participar dels 
actes preparats per la celebració del 8 de marc i 
felicitar la proactivitat de les dues associacions de 
dones del poble. 

el 1,5 por ciento para 2015.
- El saldo positivo en la balanza por cuenta corriente 
y capital ha cerrado en un 2 por ciento en 2014 y 
será del 2,5 por ciento en 2015.
- Habrá creación de empleo neto en 2014, tanto en 
términos de contabilidad nacional, como en la Encu-
esta de Población Activa.
EMPRESAS:
- Leyes de fomento de la financiación con más ga-
rantías para las empresas, con una modificación de 
la legislación de capital riesgo, y de la normativa 
concursal.
- Aprobación el próximo viernes, del Plan Estratégi-
co de Internacionalización de la Economía Española 
2014-2015.
OTRAS:
- Nuevo ley del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas.
- Entrada en vigor, el 9 de marzo, del principio de 
licencia por el que se dará validez de las licencias 
emitidas en cualquier parte del territorio español.
- En las próximas semanas, se convocará -por prime-
ra vez- el Consejo de Unidad de Mercado.
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

Glòria Mans 
manscg@alella.cat

Glòria Mans, 
Portaveu del grup municipal de PSC 

Els nostres Serveis Socials 

Els serveis socials bàsics dels nostres municipis, 
dels que depenen moltes persones, així com les 
competències exclusives que té Catalunya en polí-
tiques socials ara es veuen amenaçats per les re-
formes locals del Govern del PP. A Catalunya hi 
ha ara mateix més de 250.000 persones sense 
ingressos que depenen del funcionament del siste-
ma de serveis socials, uns serveis que són la porta 
d’entrada a les prestacions necessàries per a sub-
sistir en cas de necessitat i especialment ara en 
moments de crisi i que garanteixen l’accés a uns 
ingressos mínims (PIRMI), ajuts a l’habitatge, per 
l’alimentació, beques escolars, etc. 

La Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local impulsada pel Govern de Ra-
joy desmantella els serveis socials de proximitat i 
substitueix el treball comunitari que fan els ajunta-
ments i consells comarcals per actes de beneficèn-
cia i caritat. Es tracta d’una reestructuració que, 
sota l’excusa de “racionalitzar l’estatut jurídic de 
l’Administració local i garantir-ne la sostenibilitat”, 
a la pràctica deixarà sense competències clau als 
consistoris i carregarà a les comunitats autònomes 
amb un volum de feina insostenible.

La llei catalana de Governs Locals, però, també 
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Acords del Ple

hauria de blindar les competències locals a Cata-
lunya, ja que el nostre Estatut i la Llei de Serveis 
Locals han de garantir eficientment i eficaçment la 
prestació d’uns serveis avui més necessaris que mai 
per a una població potencial molt àmplia, i hauria 
de garantir un finançament estable i suficient als 
ens locals per a la prestació d’aquests serveis”

PLE ORDINARI DEL 28 DE NOVEMBRE DE 2013. Podeu consultar l’acta del Ple al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Canvis al cartipàs municipal. 
El Ple es declara assabentat del decrets d’alcaldia pels 
quals es modifica el cartipàs municipal arrel de la incorpo-
ració de CiU a l’equip de govern. S’integra com a regidora 
membre de la Junta de Govern Cristina Xatart (CiU), subs-
tituint a la regidora Isabel Nonell (ERC+SxA). Es nome-
na 1a tinent d’alcalde a la regidora Cristina Xatart (CiU); 
Frederic Salas (ERC+SxA) passa a ocupar la 2a tinença 
d’alcaldia i la regidora Glòria Mans (PSC) es manté com a 
3a tinent d’alcalde. Es delega la gestió de l’Àrea de Promo-
ció d’Alella, amb les competències que anteriorment tenia 
l’àrea de Turisme excepte la gestió de la Festa de la  Vere-
ma, a la 1a tinent d’alcalde Cristina Xatart (CiU). 
El Ple es declara assabentat 
Aprovació provisional del Pla Especial de protecció del pai-
satge i de conservació del medi rural per a la implantació 
d‘un celler en sòl no urbanitzable. 
El Ple va aprovar provisionalment el Pla Especial de Protec-
ció del Medi Rural per a la implantació d’un celler en sòl no 
urbanitzable a Alella, promogut per VOED SL.
Aprovat per unanimitat 
Aprovació de les bases generals i bases específiques per 
a la concessió d’ajuts del fons social. 

El Ple va aprovar inicialment les bases generals i específi-
ques per a la concessió dels ajuts del Fons Social per al 
personal laboral i funcionari, per al període 2013-2015.
Aprovat per unanimitat
Modificació de l’ordenança de tinença de gats i gossos. 
El Ple va aprovar modificar l’apartat f de l’article 35 de 
l’ordenança municipal de tinença de gats i gossos, de ma-
nera que el certificat emès pel Departament de Medi Am-
bient de la Generalitat queda substituït per una declaració 
responsable del sol·licitant. 
Aprovat per unanimitat
Modificació del reglament municipal de prestacions eco-
nòmiques de caràcter social.
El Ple va aprovar la modificació del reglament de prestaci-
ons econòmiques de caràcter social per tal d’actualitzar-lo 
d’acord amb les necessitats emergents. 
Aprovat per unanimitat 
Ús de la banca ètica per part de l’Ajuntament d’Alella. 
El Ple va aprovar una moció, presentada per Gd’A, 
ERC+SxA, PSC i PP, segons la qual l’Ajuntament es com-
promet, entre altres coses, a traspassar la gestió de la parti-
da de Cooperació Internacional a un compte de banca ètica. 
Aprovat 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 al 30 de març  
Del 22 al 27 d’abril
Dimarts a dissabte de 9.30 a 14 h i de 16.30 a 18.30 h i diumenge de 10 a 13.30 h. 
Dilluns tancat. A la Riera Principal, entre Can Vera i el carrer Charles Rivel

Targeta T-10 amb bonificació, al preu de 6,80€. Per a majors de 65 anys i menors de 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 març 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: MARÇ I ABRIL

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
5 i 6 d’abril GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
12 i 13 d’abril MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
18, 19, 20, 21 d’abril BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
26 i 27 d’abril 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

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Enotast. Primavera i vins blancs. (www.alella.cat/turisme).  

Dissabte 15 de març 

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

20h Can Lleonart*
Tertúlia. “La columna vertebral i l’esport”. A càrrec del Dr. Juan Anto-
nio Aguilera, cirurgià ortopèdic i traumatòleg. (www.canlleonart.com).

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Biblioteques amb DO. Club de lectura. La col·laboradora amb la pre-
sència de l’autora Empar Moliner.

20h Espai Jove*
Xerrada. “Camps de treball internacional” (www.alellajove.cat).

Dijous 20 de març 

Del 2 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 2 de març a les 20.30h.

Del 28 de març al 6 abril
“Diari en blanc”, de l’artista Victòria Pujadas. Un espai en el qual 
imatges, pintures, objectes, ombres, paraules s’estructuren creant un 
univers de noves possibilitats. 

“Espais de poesia 2.0”. Volem omplir la xarxa d’imatges poètiques 
compartint les fotografies que feu a Instagram, twitter i facebook 
amb el hashtag #epoesialella14. Les fotografies formaran part d’un 
audiovisual que es pot veure a la Sala Fosca de Can Manyé. 
Inauguració: Divendres 28 de març a les 20h. 

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

Exposicions a Can Manyé*

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Biblioteques amb DO. Espectacle I ara, ve el vi amb Jordina Biosca.

Divendres 21 de març

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

Diumenge 9 de març

11 a 13h Comerços d’Alella
Repartiment de flors solidàries.
Organitza: Associació Dones Solidàries

12h Plaça de l’Ajuntament*
Lectura del manifest institucional del 8 de Març i Flashmob popular 
Balla per les dones. (www.alella.cat/dona)

17.30h Can Lleonart*
Cafè intergeneracional entre dones.

19.30h Can Lleonart*
Concert de dones intèrprets. Trio Scherzando.

21h Restaurant Masia Mas Coll
Sopar del Dia Internacional de les Dones. Preu sòcia: 10€; No sòcia: 35€.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dissabte 8 de març

9.30h Espai d’entitats de les antigues Escoles Fabra
Taula rodona. “Idees fresques i cafè calent: creant sinergies”.
Organitza: Alella Negocis

19h Can Lleonart*
Presentació del projecte Alella Valora l’Esport. Xerrada “Viatjar en 
bicicleta”, a càrrec de Xavier Tarafa.

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Biblioteques amb DO. Entrevista a Joan Ribas sobre la seva tesi 
doctoral Welcome to verema, amb la col·laboració de Papers de Vi. 

Divendres 14 de març

20h Restaurant els Garrofers*
Biblioteques amb DO. Espectacle per a adults Contes plats i vins. 
Maridatge amb contes, menjar i vi, a càrrec de Gina Martí. 

Dijous 13 de març 

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Biblioteques amb DO. Taller familiar per aprendre a folrar amb vímet.

Dimarts 11 de març

10h Ajuntament de Premià de Dalt
Passejada pel Parc de la Serralada Litoral (oficinadeturisme@alella.cat)
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral

11h Pavelló Esportiu Municipal*
Alella Valora l’Esport. Taller pràctic: posem a punt la bicicleta i pas-
sejada en bicicleta pels volts d’Alella.   

D’11 a 14h Ajuntament d’Alella
Recollida de signatures. “Signa un vot per la independència”.
Organitza: ANC-Alella per la independència amb el suport de l’Ajuntament d’Alella

Diumenge 23 de març 

9h Plaça d’Antoni Pujadas
Calçotada a Montblanc. Visita al nucli medieval, l’església i les mura-
lles. Preu sòcia: 25 euros. Acompanyant: 35 euros. No sòcia: 40 euros. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

Dissabte 29 de març

19h Espai Jove*
Xerrada. Què hi ha darrera del teu mòbil? (www.alellajove.cat)

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Biblioteques amb DO. Xerrada “Literatura i vi del Priorat”. 

Dijous 27 de març

17.30h Vinya de Can Sans*
Biblioteques amb DO. Hora del conte El raïm inquiet d’Elisenda Guiu.

Dimarts 25 de març 

8h Plaça d’Antoni Pujadas *
Sortida. Pobles medievals de l’Empordà (www.canlleonart.com).

17h Llar d’Infants Municipal Els Pinyons*
Xerrada “Malalties més freqüents a la primera infància” (2a part).  

20h Can Lleonart*
Cinema social. Inch’allah. (www.canlleonart.com).  

Dimecres 26 de març

12h Espai públic del carrer del Molí*
Inauguració del nou espai públic del carrer del Molí a Can Sors. 

Diumenge 16 de març

20h Can Lleonart*
Cinema en VO. The Holiday (www.canlleonart.com) 

Dimecres 12 de març
D’11 a 14h Ajuntament d’Alella
Recollida de signatures. “Signa un vot per la independència”.
Organitza: ANC-Alella per la independència amb el suport de l’Ajuntament d’Alella 

Dissabte 22 de març



Dimarts 11 de març, 17.30h
Voltant l’ampolla, taller-narració familiar a càrrec de Carles Alcoy. 

Dijous 13 de març, 20h (Restaurant els Garrofers)
Contes, plats i vins sessió de narració i maridatge amb Gina Martí.

Divendres 14 de març, 20h 
Entrevista a Joan Ribas sobre la seva tesi Welcome to verema: 
procés de mercantilització de la tradició i el patrimoni.

Dijous 20 de març, 20h 
Club de lectura La Col·laboradora, amb la visita d’Empar Moliner.

Divendres 21 de març, 20h 
Contes per a adults I ara ve, el vi, amb Jordina Biosca. 

Dimarts 25 de març, 17.30h (Vinya de Can Sans)
Hora del conte-taller El raïm inquiet, història d’un gotim que volia 
ser vi, a càrrec de la pròpia autora Elisenda Guiu. 

Dijous 27 de març, 20h
Xerrada sobre París-bis de Joaquim Soler, amb Roser Vernet, 
responsable del Centre Quim Soler la literatura i el vi del Priorat.

Més informació a l’agenda i a www.alella.cat
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