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El Cap de Setmana Jove tractarà del consum 
responsable, del 9 a l’11 de maig. 

Del 12 al 18 de maig, tornen les Jornades 
de la Gent Gran.

Alella, Teià i el Masnou passejaran junts 
l’11 de maig a la Caminada del Tres Pobles.

El Ple aprova el projecte executiu de la futura Biblioteca 
que es construirà a l’antiga fàbrica de pintures. 
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Tenim un compromís amb la millora contínua del poble i la 

gestió econòmica dels darrers anys ens ha permès seguir in-

vertint, continuar avançant. L’any passat vam destinar més 

d’1,5 milions d’euros a inversions.  

En el darrer ple municipal vam aprovar un paquet de noves 

inversions per un import de quasi un milió d’euros. Aquestes 

se sumen als prop de 1,8 milions aprovats en el pressupost 

municipal de 2014 al ple de febrer. Una inversió total per a 

2014 de 2,8 milions d’euros que vindran a millorar els equi-

paments i espais públics d’Alella. 

Respecte dels equipaments, tres intervencions importants: 

obres de millora al Pavelló d’Esports Municipal, la nova 

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i ascensor a l’edifici de 

l’Ajuntament i l’adequació del nou magatzem de la brigada 

municipal a Can Segura, a més d’intervencions a Can Gaza, 

l’Escola Fabra, els vestidors del Camp Municipal d’Esports, 

l’Oficina de Turisme i l’adequació d’un nou espai per a ús de 

l’Associació de Dones Montserrat Roig. 

A l’espai públic actualitzarem el parc dels Drets Humans al 

carrer les Heures, arranjarem el parc i el tram de la riera al 

barri del Canonge, instal·larem un nou hidrant a Can Comu-

lada i farem intervencions a Alella Parc, Mas Coll, Montals, 

Gaietana, La Serreta i la Rambla Àngel Guimerà.  

Per acabar voldria destacar la concessió al nostre ajunta-

ment, només l’han lliurat a 36 de tot el país, per part de la 

Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Bar-

celona del segell Infoparticipa a la qualitat i la transparència 

de la comunicació pública local. També informar que a final 

de març, segons Telefonica, un 75% de les llars d’Alella ja 

tenen la possibilitat de connectar-se a fibra òptica. Dues bo-

nes notícies! 
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La Biblioteca es deixa embastada
·······················································································································································
El Ple aprova el projecte executiu de l’equipament cultural perquè es pugui construir en els propers anys. 
·······················································································································································

L’Ajuntament ha deixat enllestits els 
preparatius de la futura Biblioteca 
d’Alella. El Ple municipal del 27 de 
març va aprovar per unanimitat el pro-
jecte executiu d’aquest equipament 
cultural, amb la voluntat que es pugui 
fer realitat en els propers anys quan la 
conjuntura econòmica ho permeti i es 
pugui disposar de subvencions per part 
de la Diputació i de la Generalitat.

El projecte de l’equip d’arquitectes 
format per Marc Cuixart i Rafael Perera 
—redactors de la proposta guanyadora 
al concurs d’idees convocat per l’Ajun-
tament— incorpora els reajustaments 
requerits pels serveis tècnics munici-
pals i de la Diputació de Barcelona. 

La Biblioteca compartirà espai amb 
l’Arxiu Municipal a l’antiga fàbrica de 
pintures, un edifici modernista adquirit 
per l’Ajuntament l’any 2007 que es po-
sarà en valor amb aquesta actuació. El 
treball manté al màxim els espais lliures 
de la parcel·la i contempla una reorde-
nació del carrer Avellaners i l’ampliació 
del Torrent de Vallbona. 

El nou equipament cultural dispo-
sarà d’una superfície de prop de 2.000 
m2, entre l’edificació interior i els es-
pais d’estada a l’aire lliure que es gene-
ren a l’entorn de l’edifici. El projecte 
preveu l’accés a l’equipament des 
d’una plaça exterior situada davant de 
la façana principal. A més, es genera 
un pati exterior lateral, a nivell de la 
primera planta, aprofitant la coberta de 
l’ampliació de la planta baixa. Les dues 
plantes comparteixen un gran vestíbul 
que dóna llum i permet la visió interior 
de tot l’edifici. A la planta baixa hi hau-
rà l’espai de premsa i revistes, les au-
les de formació, la zona infantil, l’arxiu 
municipal i una sala polivalent. A la 
primera planta o altell hi haurà la sala 
de lectura i estudi. 

La construcció de la Biblioteca i l’Ar-
xiu suposarà una inversió de 3,3 mili-
ons d’euros, als quals caldrà afegir un 
milió més per a la dotació dels equipa-
ments i la urbanització de l’entorn. 

Imatge virtual de l’entrada principal de la Biblioteca. 

Imatge virtual de l’interior de la Biblioteca. 

Imatge virtual d’un dels laterals de la Biblioteca. 
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El barri de Can Sors estrena el Parc del Tricentenari

El barri de Can Sors va estrenar el pas-
sat 16 de març, un nou espai públic: 
el Parc del Tricentenari 1714-2014. El 
parc està situat a la cruïlla de la car-
retera BP-5002 i els carrers del Molí i 
de la Rosaleda. L’actuació ha permès 
dignificar aquesta part del barri amb 
l’adequació d’una parcel·la de 875 
metres quadrats, que és propietat mu-
nicipal des de finals de l’any 2012, i la 
reordenació de l’entorn.

El nou espai públic ha estat recon-

La Riera Coma Fosca canvia de cara 

vertit en un parc i un lloc d’estada i es-
barjo per als veïns i veïnes de la zona, 
amb un tancat de fusta amb gronxa-
dors, bancs, arbrat, una font i pape-
reres. A més, s’ha instal·lat una tanca 
de fusta al voltant de tot l’espai públic 
i un tòtem d’acer “corten” amb el nom 
del municipi. 

El projecte també ha comportat una 
millora de l’accessibilitat i dels serveis 
de la zona, amb l’ampliació de voreres 
i la substitució de 160 metres lineals 

de barana metàl·lica protectora que 
separa la vorera de la carretera, per 
incrementar la seguretat dels vianants. 
El conjunt de les obres d’adequació del 
parc i la millora de l’entorn ha suposat 
una inversió de 100.000 euros.

L’alcalde d’Alella, Andreu Francis-
co, va ressaltar durant la inauguració 
del parc, que el nou espai públic ha de 
ser un lloc de trobada que contribueixi 
a cohesionar i unir encara més els ve-
ïns i veïnes del barri de Can Sors.

La Riera Coma Fosca es va obrir total-
ment al trànsit el 15 de març, un cop 
enllestits els treballs de pavimentació 
de la calçada. Les obres van obligar a 
restringir la circulació d’aquesta via, de 
manera intermitent, durant més de tres 
mesos, entre el giratori de Can Sans i 
l’avinguda Jaume Rius Fabra.  Els tre-
balls han comportat  la renovació total 
de la pavimentació de 650 metres de 
Riera que estava molt deteriorada. Les 
obres han patit entrebancs en la seva 
realització que han incrementat l’afec-
tació viària respecte a la planificació 
inicial. Al tancament d’aquesta edició 
d’El Full quedavan pendent de finalit-
zar els darrers treballs de millora. 

El Parc del Tricentenari es va inaugurar el passat 16 de març. Nova senyalització.

·······················································································································································
El 15 de març es va obrir al trànsit la totalitat de la via que va estar tancada durant més de tres mesos. 

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

La Riera Coma Fosca es va obrir al trànsit el 15 de març després de tres mesos d’obres. 
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Alella obté el Segell Infoparticipa a la qualitat i la 
transparència de la comunicació pública local
·······················································································································································
L’avaluació està realitzada pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB.

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

L’Ajuntament d’Alella és un dels 36 
municipis catalans amb més alt nivell 
de transparència informativa. Així ho 
certifica el Segell #Infoparticipa, una 
distinció que acredita la màxima trans-
parència dels continguts del web muni-
cipal. L’alcalde d’Alella, Andreu Fran-
cisco, acompanyat de la regidora de 
Comunicació, Isabel Nonell, va ser 

l’encarregat de recollir la distinció en 
un acte que es va dur a terme el passat 
18 de març al Palau Pedralbes de Bar-
celona i que va ser presidit per la vice-
presidenta de la Generalitat de Catalu-
nya, Joana Ortega, i el rector de la 
UAB, Ferran Sancho.

Alella ha assolit una puntuació del 
85,37% sobre 100 en els indicadors 
de transparència de la informació pu-
blicada al web municipal segons el La-
boratori de Periodisme i Comunicació 
per a la Ciutadania Plural de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona (UAB).  

El Segell #Infoparticipa es basa en 
els resultats de l’avaluació dels webs 
municipals a partir de 41 preguntes 
formulades per indagar si ofereixen in-
formació sobre quatre qüestions bàsi-

ques: qui són els representants polí-
tics, com gestionen els recursos col-
lectius, com informen de la gestió i 
quines eines ofereixen per a la partici-
pació ciutadana.

Per garantir la imparcialitat de la 
concessió d’aquest distintiu, es va 
constituir un Consell Certificador el de-
sembre passat. El Consell va acordar 
concedir el Segell #Infoparticipa als 
webs de 34 ajuntaments catalans. A 
més, de forma excepcional, va acordar 
atorgar-lo també a dos ajuntaments 
que compten amb la puntuació reque-
rida però els falta complir un indicador. 

Dels trenta municipis del Maresme, 
només quatre han rebut la màxima dis-
tinció: Alella, Calella, Mataró i Premià 
de Mar.

El 22 de març es van inaugurar les 
obres de remodelació i millora de les 
instal·lacions de les Pistes d’Entrena-
ment d’Atletisme Josep Maria Pareras.
La reforma parcial d’aquestes instal-
lacions esportives, que gestiona el Club 

Millora de les instal·lacions de la pista d’atletisme 
Serra Marina, ha consistit en la col-
locació de quatre mòduls prefabricats 
de 60 metres quadrats que s’han ubi-
cat a la part lateral de les pistes i que 
han estat habilitats com a gimnàs i 
sala de reunions. 

Aprofitant aquestes noves instal-
lacions, la caseta d’obra existent ha 
estat remodelada per acollir dos vesti-
dors independents —un per a homes i 
un altre per a dones— dotats amb tres 
cabines de dutxa i lavabos, i una petita 
oficina per a l’entitat. 

També s’han adequat els entorns 
de les pistes amb la instal·lació d’una 
tanca perimetral i mobiliari urbà: 
bancs, una font i papereres. La remo-
delació i la dotació de les noves instal-
lacions han suposat una inversió de 
prop de 80.000€. 

La pista d’entrenament d’atletisme 
d’Alella és l’única instal·lació esportiva 
d’aquestes característiques del Baix 
Maresme. 

La caseta s’ha repintat i adequat per dins i per fora. 

S’han instal·lat vestidors d’home i de dona. 

Interior dels mòduls prefabricats. 



6 EL FULLEL FULL

La llar d’infants Els Pinyons obre portes el 26 d’abril
Els Pinyons obre les seves portes al pú-
blic el dissabte 26 d’abril, d’11 a 13h, 
per  donar a conèixer les instal·lacions, 
els criteris metodològics del centre i el 
procés de preinscripcions i matriculaci-
ons per al curs vinent. Per al curs vinent, 
el centre disposa de 61 places, de les 
quals n’hi ha 21 que estan ocupades 
per l’alumnat que ja està matriculat a 
la llar d’infants, de manera que queden 
vacants 40 places de P0, P1 i P2. Cal 
presentar la sol·licitud que trobareu a 

www.alella.cat/elspinyons, amb la res-
ta de documentació requerida, del 7 al 
18 de maig a la llar d’infants. 

Coneix el jardí dels Pinyons
La llar d’infants obre el seu jardí a to-
tes les famílies amb infants de 0 a 3 
anys per gaudir de la primavera i d’una 
estona de joc, compartint un berenar 
organitzat entre tots. Cal confirmació 
prèvia a la mateixa llar d’infants abans 
del 5 de maig.  

Calendari de preinscripció i matriculació a la llar d’infants 

Portes obertes Dissabte 26 d’abril, d’11 a 13h 
Presentació de sol·licituds del 5 al 16 de maig 
Publicació de les llistes baremades provisionals 27 de maig
Termini per presentar reclamacions a les llistes baremades 28, 29 i 30 de maig 
Sorteig públic per desempat en cas que sigui necessari: 29 de maig a les 10h (sala de Plens de l’Ajuntament)
Publicació de les llistes definitives d’alumnat admès 5 de juny
Període de matrícula del 10 al 13 de juny
Horari de preinscripcions hores concertades (trucar al telèfon 93 555 55 09)                

Alella, el Masnou i Teià col·laboren en la creació del 
Centre d’Empreses Casa del Marquès
·······················································································································································
Els tres ajuntaments compartiran un centre de suport a empreses i emprenedors.                                      

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

Els ajuntaments d’Alella i el Masnou 
van signar el 8 de març el conveni de 
col·laboració per a la prestació de ser-
veis a persones emprenedores i empre-
ses al Centre d’Empreses Casa del 

Marquès. L’acord, que també té el su-
port de l’Ajuntament de Teià, posa de 
manifest la voluntat dels tres municipis 
de crear dinàmiques de cooperació su-
pramunicipal per fer front a la situació 
econòmica actual i als reptes de futur 
mitjançant la creació d’un teixit empre-
sarial fort. Per tal d’afavorir la creació 
d’empreses i donar suport a les perso-
nes emprenedores, els tres municipis 
promouen la posada en marxa del Cen-
tre d’Empreses Casa del Marquès, al 
municipi del Masnou. 

El servei, que  es  preveu que esti-
gui actiu en dos o tres mesos, ha de 
convertir-se en dinamitzador i catalit-
zador de la innovació per al teixit em-
presarial del territori. Alhora servirà 

també per millorar l’oferta actual de 
serveis de suport a les empreses i em-
prenedors oferint la possibilitat d’allot-
jament empresarial, ja sigui en règim 
d’incubació o de consolidació. 

Els Pinyons obren portes el 26 d’abril. 

2a edició d’Alella Emprèn 

Alella tornarà a convertir-se en un lloc de tro-
bada, debat i intercanvi d’experiències empre-
nedores a la 2a edició de les Jornades d’Empre-
nedoria, Alella Emprèn! que se celebraran del 
19 al 23 de maig. Les jornades inclouen confe-
rències amb reconeguts professionals de dife-
rents àmbits, seminaris especialitzats, asses-
soraments individualitzats i taules rodones. 
Més informació a www.alella.cat/alellaempren

L’acord entre els dos ajuntaments es va signar el 18 de març. 

El cafè de les tres 
Els Pinyons posa a disposició de les fa-
mílies un espai de trobada per compar-
tir experiències. Les properes sessions 
del cafè de les tres seran el 24 d’abril 
i el 8 de maig. Cal confirmació prèvia. 

CAL SABER QUE....
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El consum responsable al Cap de Setmana Jove 
···································································································
La festa del jovent alellenc se celebra del 9 a l’11 de maig. 

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

El Cap de Setmana Jove tindrà en-
guany una temàtica molt actual: el 
consum responsable. La Regidoria 
d’Adolescència i Joventut ha decidit 
abordar aquesta qüestió amb la volun-
tat de conscienciar el jovent del poble 
de les conseqüències que el consumis-
me irracional té per a la nostra societat 
i de la necessitat de canviar els nostres 
hàbits de consum. 

Durant els tres dies de festa es par-
larà i es posarà en pràctica aquest 
tema a través de diferents tallers i acti-
vitats que completaran els actes més 
lúdics i festius del programa (veure el 
quadre d’actes). La festa del jovent ale-
llenc compta amb la implicació de les 
diferents entitats juvenils d’Alella: 
CEP’S, l’Esplai Guaita’l, Metropolis i 
els Diables del Vi d’Alella. 

Concursos a Twitter i Instagram 
Amb l’objectiu de promoure la partici-
pació de la ciutadania  i la conscienci-
ació respecte el consum responsable, 
l’Ajuntament ha organitza dos concur-
sos a través de les xarxes socials: un de 
fotografia a Instagram i un altre de 
“piulades” a Twitter. Es podrà partici-

Diumenge 11 de maig

Tornejos esportius: futbol femení 3x3, vo-
leibol i futbol sala 
Pavelló Municipal d’Esports. 16h

par des del 22 d’abril fins al 9 de maig 
a les 22h, que és l’hora en la qual es 
tancarà la participació. Al concurs de 
fotografia es premiarà la millor imatge 
d’alguna acció, objecte o situació que 
es consideri que no és consum respon-
sable (amb l’etiqueta #NOésConsum-
Responsable).  Pel que fa al concurs de 
comentaris a Twitter, es premiarà la 
millor “piulada” sobre el que significa 
consum responsable (cal etiquetar-la 
#ConsumResponsable). La fotografia i 
la “piulada” guanyadores rebran un 
premi de 100€. 

Més transport públic 
Per tal de fomentar l’ús del transport 
públic i facilitar la tornada al casa, 
l’Ajuntament posarà en servei un bus 
nocturn la matinada de dissabte. Més 
informació del programa a www.alella-
jove.cat. 

Convocades les estades solidàries 
Del 7 al 25 d’abril, ambdós inclosos es 
poden presentar les sol·licituds per op-
tar a una de les dues beques per a la 
realització d’estades solidàries que, des 
de fa sis anys, convoca l’Ajuntament. 
Enguany, les estades es faran novament 
a Colòmbia, durant el mes de juliol. 

Les dues persones becades s’apro-
ximaran en primera persona a la reali-
tat del país a través de l’Associació 
Catalana per la Pau i realitzaran un ví-
deo sobre el treball que fa l’Asociación 
Campesina del Valle del río Cimitarra, 
entitat guanyadora del Premi nacional 
de Pau 2010. Amb la seva estada po-
dran conèixer de primera mà els pro-
jectes productius que aquesta organit-

zació camperola desenvolupa i que són 
un exemple del desenvolupament sos-
tenible. Podran conèixer també el fun-
cionament de les ONG i dels projectes 
de cooperació al desenvolupament in-
ternacional. La convocatòria és oberta 
a qualsevol persona major de 21 anys 
empadronada a Alella des de fa dos o 
més anys.   

Les persones interessades poden 
ampliar la informació i descarregar-se 
els documents de sol·licitud des de la 
pàgina web de l’Ajuntament www.ale-
lla.cat/bequessolidaries. En aquesta 
pàgina també es pot accedir als vídeos 
i altre material elaborat pels becats de 
les dues passades edicions.  

Mesures per evitar la proliferació
del mosquit tigre
Amb l’arribada de la primavera cal 
intensificar la lluita contra el mos-
quit tigre. Per reduir la possibilitat 
de cria i la proliferació de colònies 
de l’insecte cal extremar les mesu-
res preventives. La més important 
és evitar acumulacions d’aigua, per 
això cal: buidar o retirar els recipi-
ents exteriors, controlar les zones de 
drenatge i desguàs, cobrir el petits 
forats del terreny que puguin acu-
mular aigua, controlar les basses i 
les piscines i canviar sovint l’aigua 
de les plantes i dels abeuradors dels 
animals. Des de fa tres anys, l’Ajun-
tament aplica tractaments per ma-
tar les larves dels embornals i evi-
tar-ne la proliferació a la via pública. 

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

Divendres 9 de maig

Fira d’entitats joves 
Espai Jove. 10.30h
Xerrada. La petjada ecològica de la roba* 
Espai Jove. 11.30h
Teatre. “Quina tela!”*
Can Lleonart. 13h
Tast de cerveses artesanes catalanes*
Espai Jove. 20h
Nit de cabaret*
Plaça de l’Ajuntament. 22h
Punxa-discos 
Plaça de l’Ajuntament. 24h
* Amb inscripció prèvia (alellajove.cat) 

Dissabte 10 de maig

Mercat d’intercanvi+vermut+espectacle*
Espai Jove. 11h
Ballada de “lindy-hop”
Hort de la Rectoria. 18h
Timbalada-Trobada de colles timbaleres
Inici Plaça de l’Ajuntament. 20h
Sopar Jove*
Plaça de l’Ajuntament. 21.30h
Guitly Lips. Orquestra Mitjanit. Punxa-discos 
Plaça de l’Ajuntament. 23h
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·······················································································································································
Enguany s’avancen les dates de lliurament dels tiquets per al dinar i de les inscripcions a les activitats: del 
22 al 30 d’abril al Casal de la Gent Gran de Can Gaza.
·······················································································································································

Les Jornades de la Gent Gran, al maig

L’Ajuntament dedica la setmana del 12 
al 18 de maig a les persones grans amb 
les 7es Jornades per a la Gent Gran. 
Les Jornades són un reconeixement a 
aquest col·lectiu i un espai de trobada i 
interrelació amb la resta del municipi. 

El programa inclou una sortida, ta-
llers, activitats lúdiques i esportives, 
tallers intergeneracionals, representaci-
ons teatralitzades, open de canastra i de 
dòmino i la preparació d’una flashmob. 
Les jornades es clouran amb el Dinar 
d’Homenatge a la Vellesa que es farà 
diumenge al Pavelló. Per tal d’evitar la 
llarga cua d’espera que es produeix 
cada any a l’entrada del pavelló i per 
més tranquil·litat de tots els assistents, 
enguany quan es reculli el tiquet es farà 
la reserva de taula i cadira. Per tant, 
cada tiquet tindrà el seu lloc numerat. 
Les inscripcions a les activitats i la reco-
llida de tiquets es fan al Casal de la 
Gent Gran del 22 al 30 d’abril.

Relats des d’Alella 
El 5 de maig finalitza el termini per 
presentar els escrits que formaran part 
de la 5a edició de Relats des d’Alella, 
una iniciativa que neix amb la voluntat 
de promoure l’activitat literària i recu-
perar vivències de la gent gran. Hi po-
den participar les persones majors de 
60 anys residents al municipi. Els re-
lats s’han de lliurar a la Biblioteca. Tots 
els escrits presentats seran recollits en 
un llibre que es publicarà l’any vinent. 
La recopilació de l’any passat es distri-
buirà per Sant Jordi en l’acte de cele-
bració que organitza l’Associació de 
Gent Gran Alella.  

Homenatge a les parelles d’or
Aprofitant el dinar d’homenatge, l’Ajun-
tament fa un reconeixement a les pare-
lles que celebren les noces d’or. Els 
matrimonis d’Alella casats l’any 1964 
que hi vulguin participar s’han d’ins-
criure al Casal de la Gent Gran Can 
Gaza abans del 25 d’abril.

Dilluns 12 de maig 
Teatre de contes. Biblioteca Ferrer i Guàrdia. 10 a 12h
Sortida a la Pedrera o al Liceu. 15.30h

Dimarts 13 de maig 
Bingo Musical. Casal Gent Gran. 11.30 a 12.30h
Activitats a la piscina. Complex Esportiu. 16.30 a 17.15h
Xerrada. El servei municipal de teleassistència. Casal Gent Gran. 18 a 19.30h

Dimecres 14 de maig 
3r taller intergeneracional. Creació de centres de taula. Els Pinyons. 10.30 a 12h
Gimnàstica, música, salut i noves tecnologies. Casal Gent Gran. 17.30h

Dijous 15 de maig  
Taller sensorial i creatiu. Llar d’infants El Campanar. 10 a 12h
Mou-te amb ritmes llatins. Complex Esportiu Municipal. 11.30 a 12.30h
Assaig de la flashmob. Casal Gent Gran. 16 a 17.30h 
Connecta’t a la tablet. Tic, tac, toca la tecnologia. Casal Gent Gran. 18 a 20h

Divendres 16 de maig 
Iniciació a la natació. Complex Esportiu Municipal. 11 a 11.45h
Sessió terapèutica amb animals de companyia. Aymar i Puig. 11 a 12.45h
2n Open de Dòmino i 3r Open de Canastra. Casal Gent Gran. 16.30 a 20h

Dissabte 17 de maig
Assaig de la flashmob. Casal Gent Gran 15.30h. 

Diumenge 18 de maig
73è Dinar d’Homenatge a la Vellesa. Animat per Zdzisglaw Grygus. Pavelló. 14h. 
Gratuït per a majors de 65 anys que visquin a Alella. Recollida de tiquets al Casal de la Gent 
Gran del 22 al 30 d’abril. Places numerades. Acompanyants 15 euros (cal fer l’ingrés a 2100 
3238 73 2200128863 “La Caixa”). Més informació a www.alella.cat/jornadesgentgran

El programa de les jornades 

Els avis i àvies de la Residència Els Rosers faran una representació teatralitzada de contes a la Biblioteca. 
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L’Oficina de Turisme rep el 
distintiu de qualitat turística

L’Oficina de Turisme d’Alella va re-
bre el 12 de març el segell de qua-
litat turística SICTED, un distintiu 
que proporciona i garanteix als ciu-
tadans que el servei turístic ha es-
tat avaluat i ha complert tota una 
sèrie de requisits que acrediten la 
seva qualitat. La regidora de Pro-
moció d’Alella, Cristina Xatart, va 
ser l’encarregada de recollir el dis-
tintiu en un acte que es va celebrar 
a Santa Susanna.

Jornades de formació turística
La Regidoria de Promoció d’Alella 
ha organitzat aquest mes de març 
tres jornades formatives adreçades 
a professionals i empreses del mu-
nicipi amb l’objectiu de conscienci-
ar el sector productiu privat de la 
necessitat de col·laborar per tal de 
crear productes turístics de qualitat 
i promocionar el territori. Les sessi-
ons formatives es van celebrar els 
dies 17, 19 i 21 de març i van 
aplegar una trentena de professio-
nals del sector

El cartell de la Festa Major es 
tornarà a triar amb vot popular 
El cartell de la Festa Major, que en-
guany se celebra del 30 de juliol al 
3 d’agost, es tornarà a triar amb 
una votació popular que decidirà 
quina és la proposta guanyadora 
d’entre un màxim de cinc treballs 
seleccionats per un jurat. El con-
curs és obert a tothom i el termini 
per presentar els treballs, que s’han 
de lliurar a Can Lleonart, finalitza el 
12 de maig a les 20h. Els cartells 
finalistes seran exposats a Can Lle-
onart del 23 al 30 de maig perquè 
la gent pugui valorar-los i votar-los. 
Consulteu les bases de la convoca-
tòria a www.alella.cat/festamajor.

Noves propostes a Can Lleonart 
···································································································
S’han programat una setantena de cursos que se iniciaran el 22 d’abril. 

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

Can Lleonart ha preparat una nodrida 
oferta de cursos i tallers per al progra-
ma de primavera. Els cursos comença-
ran el 22 d’abril i acabaran el 19 de 
juny. En total s’han programat més 
d’una setantena de cursos, 26 dels 
quals són nous. A part de la programa-
ció trimestral de cursos i tallers, la 
temporada també ofereix d’altres pro-
postes: sortides, tertúlies, cinema, te-
atre i música. 

Itineraris i sortides
Can Lleonart ha preparat quatre sorti-
des per aquest trimestre: una travessa 
per la Serra dels Llancers; una visita 
guiada a l’Hospital de Sant Pau; una 
travessa pels  camins de ronda del Cap 
de Begur; i una darrera sortida a Nú-
ria, el Pic de l’Àliga i el Pic de Nou 
Creus.

Tertúlies
Aquesta temporada s’han programat  
cinc tertúlies que tractaran sobre te-
mes tan variats com la recerca i la con-
servació dels goril·les de muntanya; 
l’obra i la música de Mozart; l’Iran sen-
se tòpics i prejudicis; l’experiència de 
creuar l’Atlàntic a rem; i el conflicte si-
rià. I ho farem amb els tertulians Jordi 
Galbany, Joan Vives, Nazanin Armadi-
an, Pedro Ripol i Pius Alibek.  

Músiques del món
El cicle de músiques del món inclou 
dues propostes: el flamenc de Chicuelo, 
que es farà el 23 de maig, i un recorre-
gut per la música de la mediterrània i 
del món amb Lisboa Zentral Cafè, pro-
gramat per al 30 de maig. Les entrades 
es posen a la venda el 12 de maig.

Teatre i cinema en VO 
Can Lleonart acollirà el 31 de maig, i 
dins dels actes del Tricentenari, la re-
presentació de l’obra Mestre Oleguer, 
d’Àngel Guimerà, a càrrec de Jaume 
Costa. La Maison Du Bonheur (fran-
cès) i Jane Eyre (anglès), són les dues 
pel·lícules que es projectaran els dies 
28 de maig i 11 de juny, respectiva-
ment.  

Portes obertes el 13 de juny
La jornada anual de portes obertes de 
Can Lleonart serà el divendres 13 de 
juny. Més informació a www.canlleo-
nart.com.

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

Les novetats de la temporada 

Goya i la pintura del Segle XIX
Les revolucions (3a part)
Geografia política 
Amics de l’òpera a Can Lleonart
Com fer la teva declaració de renda
Com ser autosuficient a la muntanya
Curs de primers auxilis de muntanya
Guarneix les teves festes d’estiu
Plantes aromàtiques i culinàries
Taller de scrapbooking 
Taller de lletres scrapejades
Taller regadora decoupage

Taller d’espelmes de jardí
Taller de costura, mitja o ganxet
Bijuteria per l’estiu
Superar els conflictes de manera creativa
El plaer de parlar en públic 
Iniciació al mindfulness per a la salut
Linkedin
Aprèn a fer les fotos per al teu bloc o web
Curs d’orientació per la muntanya
Tast de vins dolços 
Tast de vins de la DO Jerez i manzanilla de 
Sanlucar 
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Alella balla per les dones

Espiritualitat i art s’uneixen a Can Manyé amb “FE”

Inscripcions: fins al 8 de maig
Recorregut: 10 km aproximadament
Capacitat: 1.400 participants/es 
Sortida: a les 9h, al Bosquet
Arribada: a les 13h, al Cella Vinaria-CAT

···································································································
L’obra de l’artista barceloní Oriol Texidor s’exposa del 9 de maig a l’1 de juny.

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

Prevenció del glaucoma 
L’Institut Oftalmològic Tres Torres de 
Barcelona realitzarà el 14, 15 i 16 
d’abril una campanya gratuïta de 
prevenció del glaucoma i la degene-
ració macular amb una unitat mòbil 
de consulta instal·lada de 10 a 18h 
a l’aparcament de Can Lleonart.

Fe d’errades
Gent d’Alella va votar en contra de 
l’aprovació definitiva del pressupost 
en el Ple municipal del 27 de febrer 
i no es va abstenir com erròniament 
es va publicar a El Full de març.

La Caminada dels Tres Pobles 

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

cia. I a la tercera (“MYS”), treballa la 
visió mística i la plenitud espiritual. 

Diari en blanc, fins al 13 d’abril

Fins al 13 d’abril es pot veure a Can Manyé l’ex-
posició “Diari en blanc” de Victòria Pujadas. En 
la mostra en són protagonistes els objectes, les 
pintures, les imatges, les obres, les paraules... 
que, en estructurar-se en un altre ordre creen 
un nou univers ple de possibilitats. El diumenge 
13 d’abril hi ha visita guiada. 

Taller familiar: “Això no és art”
Al marge d’aquestes dues exposicions, Can Ma-
nyé ha programat per al 27 d’abril a les 12h 
una activitat familiar a l’entorn de l’art contem-
porani obert als infants. Amb el títol “Això no es 
art”, la sessió inclou una tertúlia, conduïda per 
Jordi Ribas, historiador de l’art. 

···································································································
La cita és l’11 de maig amb sortida al Bosquet i arribada al CAT. 

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

L’11 de maig és la data triada enguany 
per a la trobada anual més popular i 
multitudinària dels municipis veïns 
d’Alella, Teià i el Masnou: la novena 
edició de la Caminada del Tres Pobles. 
Una passejada d’uns deu quilòmetres 
de recorregut, lúdica, festiva i saluda-
ble, per gaudir del territori compartit. 

Els caminants sortiran a les 9h dels 
punts habituals: des del Bosquet d’Ale-
lla, des de la plaça Ramon i Cajal del 
Masnou i des del Poliesportiu El Cim 
de Teià. Els tres grups es trobaran a la 
Vall de Rials a l’alçada de les Caves 
Roura, i seguiran camí per aquesta 
vall, vorejaran el Turó de les Monges i 
passarem al costat de la Masia Can 
Magarola. La ruta continua per la Riera 

Coma Clara fins arribar al Coll d’en Pau 
Arenes i segueix per un tram del GR-
92, baixa per uns corriols fins arribar al 
Camí de la Serra i agafa el descens per 
la Vall de Rials fins al terme municipal 
del Masnou, fent una petita pujada fi-
nal per arribar al CAT - Cella Vinària. 
Més informació i inscripcions a www.
lacaminadadels3pobles.com.

de la concepció que l’autor té de 
l’art com a “força útil que serveix 
al desenvolupament i sensibilit-
zació de l’ànima humana i en la 

seva capacitat d’afavorir el re-
colliment, la concentració i 
la reflexió”. 

En aquest context l’ar-
tista ha bastit un projecte 
complex al voltant de la 
“fe”, que s’articula en tres 
fases i es nodreix dels llen-
guatges de la pintura, l’es-

cultura, el dibuix, la foto-
grafia i el vídeo, i la barreja i 

simbiosis de tots ells. 
A la primera part (“Ab ini-

tio”), investiga el fenomen de la 
revelació indagant en el misteri 
de la creació i la recerca del sa-
grat. A la segona (“Lustrationis”), 
tracta el tema dels rituals i les ce-
rimònies i es planteja el fenomen 
dels canvis de l’estat de conscièn-

L’artista barceloní Oriol Texidor expo-
sa del 9 de maig a l’1 de juny “FE”: 
un projecte intimista que tracta de 
detectar els nexes d’unió existents 
entre les creences religioses i 
l’Art Contemporani, a la re-
cerca de noves vies d’espiri-
tualitat. El treball persegueix 
el rastre d’una experiència 
reveladora que va empènyer 
a l’autor al camí de l’art, fa 
gairebé 20 anys, quan era 
un jove estudiant d’arquitec-
tura. La contemplació del 
quadre “Llibre-Mur” d’Antoni 
Tàpies va impactar Texidor, 
fins al punt de sentir una transmis-
sió impregnada d’una profunda 
“espiritualitat” i amb la qual es va 
sentir sorprenentment identificat. 
No havia pintat mai ni un sol qua-
dre, però des d’aquest instant es va 
veure abocat a la pràctica artística. 

“FE” parteix d’aquesta vivència i 
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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 Biblioteca i parc de les Heures 

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

Per què entrar en un govern que ja comptava amb 
la majoria suficient? La pregunta, amb els dubtes 
i recels que incorporava, era més que pertinent. 
La resposta havia de ser sincera, directa, a risc 
de semblar poc convincents: el pacte de govern 
es feia per a treballar institucionalment a favor de 
la consulta del 9-N i el SÍ a la independència de 
Catalunya, i per aplicar en la mesura del possible 
el nostre programa electoral. Un objectiu aquest 
darrer que certament podria semblar tan carregat 
de bons propòsits com arriscat,  perquè es tracta-
va de convèncer els socis de govern de la bondat 
d’alguns dels nostres plantejaments i projectes més 
importants pel poble. Si no s’hagués tingut la con-
fiança suficient en què això era possible, l’acord no 
s’hauria produït.

I efectivament, les nostres expectatives es van 
acomplint. Aquest passat mes de març el govern 
ha posat en marxa dos equipaments absolutament 
prioritaris per a CIU, segons així consta en el nostre 
compromís electoral de 2011: el ple de l’ajunta-
ment ha aprovat el projecte executiu de la nova 
biblioteca pública, arxiu i urbanització dels espais 
lliures de l’antiga fàbrica de pintures, i ha dotat 
amb 150 mil euros la reforma del Parc de les Heu-

xatartac@alella.cat
Regidora de Promoció d’Alella 
llorcabv@alella.cat
rubiomr@alella.cat
Regidora d’Habitatge 

Cristina Xatart, 
portaveu del grup municipal de CiU 

Andreu Francisco, candidat del 2015 a l’alcaldia d’Alella 

El 24 de març, l’assemblea local d’ERC va escollir 
per unanimitat Andreu Francisco per encapçalar la 
llista del nostre grup a les eleccions municipals del 
2015. Al llarg de tres mandats els successius equips 
d’ERC, primer conjuntament amb La Garnatxa i des-
prés amb la gent de Sumem per Alella, hem estat 
governant el nostre municipi. Durant tots aquests 
anys hem treballat per un model de poble avançat, 
aplicant criteris de sostenibilitat, modernitat, innova-
ció, eficàcia, identitat, economia i transparència, que 
han situat Alella com un referent a la comarca.

Durant aquest anys s’ha aconseguit que avui 
puguem gaudir d’uns comptes sanejats que han per-
mès els darrers anys minvar la pressió fiscal; que s’en-
deguessin polítiques de joventut i de promoció de l’es-
port; apostar per millorar la seva qualitat de vida de les 
persones; apostar sense excuses perquè l’educació i la 
cultura esdevinguéssin protagonistes. A banda, el nou 
planejament urbanístic, i per tant la definició del model 
de poble per als propers vint anys, està a punt de fer les 
seves darreres passes. Tot això malgrat les lleis estatals 
que pretenen retallar drets de la ciutadania. Ara volem, 
però, que l’activitat i les millores no s’aturin. 

Reconsiderada la construcció del nou equipa-

ASBRIL 2014

res, perquè s’erigeixi en el parc de referència del 
nostre poble. Dos projectes sobre els quals a CIU hi 
havíem treballat a fons.

En els municipis de la dimensió del nostre, 
l’oposició política ha de portar incorporada la dis-
ponibilitat permanent a col·laborar amb el govern 
del poble, de la mateixa manera que el govern per 
principi ha de buscar l’acord en els temes impor-
tants. Les formes demagògiques, fins a cert punt 
inevitables, s’han d’aïllar i combatre. En això es-
tem. I aquesta regla de conducta, senzilla i efectiva, 
en cap cas suposa renunciar a res. Al contrari, fa 
més net i transparent el debat entre els partits. 

ment cultural a Can Calderó, ja estem treballant en 
una alternativa viable. A més, ja hi ha un 75% de 
les llars del nostre poble que poden connectar a fibra 
òptica i esperem que al maig ja ho siguin pràctica-
ment totes. El projecte de la nova biblioteca està 
redactat per quan econòmicament sigui possible i 
aquest any 2014 augmentarà l’habitatge social, 
millorarà l’enllumenat públic i es concretaran moltes 
de les propostes que hem treballat durant el mandat.

Sovint i especialment en els darrers temps, es 
posa en qüestió la gestió de les administracions 
públiques i l’honestedat dels càrrecs electes. L’opció 
que ha votat l’assemblea d’ERC permet desmentir 
amb proves fefaents aquestes afirmacions i garantir 
la continuïtat del projecte. Des de Sumem per Alella 
volem refermar el nostre compromís i la nostra con-
fiança en aquesta elecció.

Amb l’Andreu al capdavant sabem que tota aquesta 
feina es farà amb rigor, dedicació, proximitat i transpa-
rència, perquè ara més que mai hem de seguir cons-
truint el poble i el país que volem. Els propers anys seran 
especialment importants per les decisions que caldrà 
prendre; la visió, l’experiència i la capacitat de lideratge 
que ell ha demostrat ens seran imprescindibles.



12 EL FULL

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

GENT D’ALELLA

PARTIT POPULAR La reforma local 

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Admi-
nistración Local, que entró en vigor el 31 de diciembre 
de 2013, es plenamente Constitucional, y así lo avala 
el Consejo de Estado y otros informes jurídicos. Es una 
ley respetuosa tanto con las competencias reconoci-
das a las Comunidades Autónomas en sus Estatutos 
de Autonomía así como con la autonomía municipal. 
La Reforma Local cuenta además con el apoyo de la 
mayoría de los Ayuntamientos y de los ciudadanos. 
Se ha tramitado de forma transparente y dialogada. 
Ha recogido la mayoría de las sugerencias de la Fe-
deración Española de Municipios y Provincias y en su 
debate parlamentario se introdujeron numerosas enmi-
endas. También garantiza al cien por cien los servicios 
sociales. Esta ley se resume en racionalidad, transpa-
rencia, buen uso de los fondos públicos, mejora y sos-
tenibilidad de los servicios municipales, financiación 
suficiente para prestarlos y respeto competencial.

La Ley persigue como objetivos generales en su 
implantación clarificar y simplificar las competencias 
municipales para evitar duplicidades con las compe-
tencias de otras Administraciones bajo el principio de 
“una Administración, una competencia”. Establece los 
mecanismos para que su estructura organizativa dé 
respuesta a la prestación de los servicios locales, teni-

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

Mercè Marzo, 
portaveu del grup municipal de Gd’A

Escalfant motors per a les properes eleccions

El govern d’Alella ha portat a l’últim Ple modificaci-
ons en el pressupost superiors al milió i mig d’euros. 
Veurem d’ara en endavant tot un seguit d’actuaci-
ons a l’espai públic, a edificis municipals, a parcs 
infantils.... que seran “inaugurades” pel nostre bon 
Alcalde; el jove de 30 anys que va deixar Badalona 
quan guanyà a Alella les eleccions per ERC el 2003. 
Com si les primàries i la limitació de mandats que-
dessin només pels discursos del líder Oriol Junque-
res, la secció local d’ERC ha triat l’Andreu Francisco 
candidat a les municipals del maig de 2015. Si els 
alellencs el votessin un mandat més,  el 2019  i 
sense que sigui ciència ficció,  amb 16 anys  de 
mandat ininterromput, s’afegiria a la llarga llista 
d’alcaldes com Montilla a Cornellà, Salvador Esteve 
a Martorell, Bustos a Sabadell,...  que han rebut la 
confiança de votants suficients per al nostre esgotat 
sistema electoral.

El Ple també ha servit per aprovar el projecte de 
la nova Biblioteca. De moment, el projecte es guarda 
en un calaix, com d’altres. El contenciós que el Col-
legi d’Arquitectes de Catalunya va interposar contra 
l’Ajuntament per les deficiències en la convocatòria 
del concurs, com va explicar la Revista Alella, ha 
quedat en un no rés per la lentitud de la Justícia.

Hem perdut la oportunitat de convocar els ale-
llencs i alellenques a un referèndum en clau local, ja 
que els partits que ens governen, en aquesta ocasió, 
han preferit no donar suport a la iniciativa proposa-
da per desenes d’entitats catalanes per convocar un 
multireferendum del 23 d’abril fins a les eleccions 
europees del mes vinent. Tot allò que supera l’estricte 
càlcul electoral, fa nosa. No obstant, altres municipis 
de Girona aprofitaran aquest moviment per preguntar 
sobre la MAT i altres de Tarragona, ho faran sobre el 
Barcelona World. Qui vulgui, podrà votar sobre els 
transgènics, la sobirania energètica i les ILP per In-
ternet. A tots aquells interessats en la millora de la 
nostra democràcia, us convido a participar a www.
multireferendum.cat.

endo en cuenta los principios de eficiencia y equilibrio 
financiero. Determina los mecanismos para garantizar 
un control financiero y presupuestario más riguroso.

Con la reforma la Administración Local ha cumpli-
do con los principios de la Ley de Estabilidad Presupu-
estaria y la mayoría de los Ayuntamientos se encuen-
tran en superávit (5.800 Ayuntamientos –de un total 
8.100- cerraron sus cuentas en 2012 en superávit), 
contribuyendo a la salida de la crisis en España. Las 
Entidades Locales han dado un vuelco a sus finan-
zas, pues teniendo un -0,39% de déficit en 2011 
han cerrado 2013 con un superávit presupuestario 
de un 0,41% del PIB. El Gobierno del PP ha aproba-
do medidas para ayudar a situación financiera de los 
Ayuntamientos permitiendo el anticipo del 50% de la 
liquidación del ejercicio de 2010; el aplazamiento a 
120 mensualidades, en lugar de las 60 exigidas por el 
anterior Gobierno socialista, para la devolución de los 
6.000 millones de euros por las liquidaciones negati-
vas de los ejercicios de 2008 y 2009, los sucesivos 
planes de pago a proveedores; el incremento de un 20 
por ciento de las transferencias a cuenta del Estado a 
las Entidades Locales en 2013; y que puedan destinar 
el superávit a inversiones y no sólo a amortización de 
su deuda como establecía la Ley de Estabilidad.
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Glòria Mans 
manscg@alella.cat

Glòria Mans, 
Portaveu del grup municipal de PSC 

Suport a l’Emprenedoria, fomentem l’ocupació 

Les dades de l’atur del passat mes de febrer ens 
mostren que encara estem lluny d’assolir una taxa 
de desocupació com les anteriors a l’any 2008. El 
darrer informe anual de Càrites Europa ens diu que 
Espanya és el segon país amb l’índex de pobresa 
infantil més alt de la Unió Europea, per darrera de 
Romania. Aquestes dades, conseqüència de l’aug-
ment de l’atur i de la precarietat de sous, ens hau-
rien de fer reflexionar en el què i en el com s’estan 
duent a terme les polítiques de reactivació econò-
mica i de foment de l’ocupació en el nostre país.
Tot i que les dades de l’atur en el nostre municipi 
continuen sent de les més baixes de la comarca, 
pensem que no hem de deixar de tirar endavant 
projectes que facin disminuir aquest percentatge 
de desocupació i també perquè aquells que ja es-
tan treballant o que han emprès un nou negoci tin-
guin el suport de l’administració pública.

En aquest sentit, el passat 18 de març l’Ajunta-
ment d’Alella va signar un conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament d’El Masnou pel futur Centre 
d’Empreses de la casa del Marquès, situat en 
aquest municipi, amb l’objectiu de donar servei als 
emprenedors i empreses dels municipis del Baix 
Maresme, però que a la vegada ha de ser un espai 

ABRIL  2014

Acords del Ple

de promoció i de dinamització entre el teixit em-
presarial del territori, oferint-los espais de trobada  
i la possibilitat d’allotjament empresarial. D’altra 
banda, ja estem treballant amb les que seran les 
segones Jornades d’Emprenedoria d’Alella, Alella 
Emprèn, les quals se celebraran del 19 al 23 de 
maig i on hi podreu compartir coneixements, par-
ticipar i aprendre de les diferents experiències dels 
ponents que hi intervindran.

Amb aquestes accions volem que tothom tingui 
les mateixes oportunitats per formar-se, per entrar 
en el mercat de treball, per emprendre amb ga-
ranties. Són petits gests, que de ben segur poden 
ajudar-nos a trobar una nova i millor sortida pro-
fessional. 

PLE ORDINARI DEL 9 DE GENER DE 2014. Podeu consultar l’acta del Ple al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Aprovació inicial del pressupost municipal per a 2014.
El Ple va aprovar inicialment el pressupost de l’Ajuntament 
que enguany ascendeix a 11.956.457€, el que suposa un 
increment del 15,94% respecte al pressupost de 2013. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, CiU, PSC i PP i 
el vot en contra de Gd’A.
Aprovació de la modificació dels Estatuts de Localret.  
El Ple va aprovar la proposta de modificació dels Estatuts 
del Consorci local Localret, acordada per l’Assemblea Ge-
neral del mateix en sessió plenària de 23 de novembre 
de 2013, que permetrà la incorporació, com a membres 
del Consorci, de les Diputacions i els Consells Comarcals.
Aprovat per unanimitat 
Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci del 
Parc de la Serralada Litoral.
El Ple va ratificar l’expedient de modificació dels Estatuts 
del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, aprovat inici-
alment per acord del Consell Plenari del Consorci del Parc 
de la Serralada Litoral el 20 de novembre de 2013, que 
incorpora l’actualització del seu àmbit territorial de gestió 
i de la seva organització de funcionament i administrativa. 
Aprovat per unanimitat
Aprovat el Pla d’Actuació Municipal per a Incendis Forestal. 

El Ple va provar inicialment el Pla d’Actuació Municipal per 
a Incendis Forestals redactat amb el suport de la Diputació.
Aprovat per unanimitat
Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora del 
soroll i les vibracions.
El Ple va aprovar inicialment l’Ordenança reguladora del 
soroll i les vibracions, així com els mapes de capacitat 
acústica del municipi. 
Aprovat per unanimitat 
Projecte Euronet 50/50 a l’Escola Fabra. 
El Ple va aprovar el Conveni entre l’Ajuntament d’Alella i 
l’Escola Fabra per dur a terme el projecte Euronet 50/50 
max, amb l’objectiu de reduir el consum energètic. 
Aprovat per unanimitat
Suport a la consulta pel dret a la determinació.
El Ple va aprovar una moció de suport a la consulta del 
9 de novembre sobre el dret a decidir. A la moció també 
s’acorda posar a disposició del Govern de la Generalitat 
tots els mitjans necessaris i rebutjar qualsevol intent de 
desestabilització d’aquest procés democràtic. 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, CiU i la regidora 
de Gd’A, l’abstenció de PSC i el regidor de Gd’A i el vot en 
contra del PP. 
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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

ITINERARISENOTECA

DEIXALLERIA MÒBIL
Del 22 al 27 d’abril
Del 21 al 25 de maig (20 de maig, tancat)
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 atendrà les vostres consultes sobre consum en el bus consum 
instal·lat a l’aparcament de Can Lleonart l’11 d’abril i el 16 de maig, de 10.30 a 13h (www.alella.cat/busconsum)

BUS CONSUM

Properes sessions per tramitar el DNI electrònic a la Policia Local: 20 i 27 de maig. Dates de recollida dels carnets: 26 
de maig i 2 de juny. 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: ABRIL I MAIG

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
1 de maig GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
3 i 4 de maig GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
10 i 11 de maig MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
17 i 18 de maig BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
24 i 25 de maig GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
31 de maig MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
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 

Oficina de Turisme
Vine i tasta els vins DO 
Alella un dissabte cada mes. 
Consulta la programació 
anual de l’Enotast.

Oficina de Turisme 
Consulta el programa 
de 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 16.15 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 Cementiri Municipal                                                               03.02.2014 a 03.04.2014
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

9.15h Plaça d’Antoni Pujadas
Sortida. Visita al monestir de Sant Pere de Puel·les i al Palau Moxó 
de Barcelona. Preu sòcia: 25 euros. Acompanyant: 35 euros. No sò-
cia: 45 euros.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

10.30h Oficina de Turisme*
Visita guiada a la ruta “Alella, 1.000 anys d’història”. Més informa-
ció i inscripcions a l’Oficina de Turisme (93 555 46 50 i oficinade-
turisme@alella.cat)

13h Oficina de Turisme*
Enotast. Celebrem Sant Jordi! Vins: Privat Brut Nature Rosat (Alta 
Alella) i Merlot Rosat (Roura) amb maduixots del Maresme. Més in-
formació a l’Oficina de Turisme (93 555 46 50 i oficinadeturisme@
alella.cat)

Dissabte 26 d’abril

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

20h Can Lleonart*
Tertúlia. Recerca i con-
servació dels goril·les de 
muntanya. A càrrec de 
Jordi Galbany, llicenciat en 
Biologia i Doctor en Antro-
pologia Física per la UB. 
(www.canlleonart.com)

Dijous 10 d’abril 

9.30h Plaça del Molí d’Argentona
Passejada pel Parc de la Serralada Litoral. Complicitats ciclistes. 
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral

11h Can Lleonart*
Cloenda d’Espais de Poesia. Presentació del llibre I la llum es va fer, 
de Josep Fàbrega, premi Maria Oleart 2013. Lliurament de premis de 
la XXXI Mostra Literària del Maresme, amb la intervenció musical de 
grups del projecte Alella viu la música (escola Ressò). 

Diumenge 6 d’abril 

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

De 9.30 a 12h. Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Celebrem Sant Jordi amb les llars d’infants tot sorollosament. “Sons”.

Dimecres 23 d’abril 

20h Can Lleonart*
Tertúlia. Wolfgang Amadeus Mozart i el seu temps (1756-1791) 2a 
part. A càrrec de Joan Vives (www.canlleonart.com)

Dijous 24 d’abril 

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

Divendres 11 d’abril

7h Plaça d’Antoni Pujadas*
Sortida. Travessa pels Hostalets d’en Bas, Serra dels Llancers i la 
Collada de Bracons (www.canlleonart.com)

Dimecres 7 de maig 

9, 10 i 11 de maig
Consulteu el programa a www.alellajove.cat

Cap de Setmana Jove*

De l’12 al 18 de maig
Inscripcions a les activitats i recollida de tiquets per al Dinar 
d’Homenatge a la Vellesa, del 22 al 30 d’abril. Casal de la Gent 
Gran. Més informació www.alella.cat/jornadesgentgran. 

7es Jornades de la Gent Gran* 

12h Plaça d’Antoni Pujadas*
Homenatge a la República. Ofrena floral.

Dilluns 14 d’abril 

De 10.30 a 12h Plaça de l’Ajuntament
Degustació gratuïta de panets i recollida de flors.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

12h Can Manyé*
Això no és art. Activitat familiar a l’entorn de l’art contemporani. Ta-
llers oberts per a infants. Tertúlia conduïda per Jordi Ribas, historiador 
de l’art. 

12.45h Església d’Alella
Ofrena floral a la Mare de Déu de Montserrat i cantada del Virolai. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Diumenge 27 d’abril

Fins al 13 d’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. 
Visita guiada: 13 d’abril a les 12h. 

Del 9 de maig a l’1 de juny 
“Fe”, de l’artista Oriol Texidor
Un projecte intimista que tracta de detectar els nexes d’unió entre 
les creences religioses i l’art contemporani, a la recerca de noves 
vies d’espiritualitat. 
Inauguració: divendres 9 de maig 20.30h

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

Exposicions a Can Manyé*

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Hora del conte. Sis contes sis. A càrrec de Cesc Serrat. 

Dimarts 29 d’abril 

17.30h Espai Jove*
Xerrada-taller sobre drets laborals. A càrrec del Col·lectiu Ronda. 

Dijous 8 de maig

Diumenge 11 de maig
9h El Bosquet
IX Caminada dels Tres Pobles. Més informació i inscripcions a 
http://www.lacaminadadels3pobles.com 
Organitza: Ajuntaments d’Alella, el Masnou i Teià 



-10% 
si recolliu les bosses compostables en els dos lliuraments que 
l’Ajuntament fa cada any

-20%
si feu compostatge casolà, ja sigui amb compostador de jardí o 
d’interior

-10% o -20%
depenent de si feu ús de la deixalleria entre 6 i 9, o més de 9 
vegades, entre l’1 d’octubre de 2013 i el 30 de setembre de 2014

-16€
descompte addicional per a totes les famílies amb dret a algun 
d’aquests descomptes

 


