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L’asfíxia financera a la que l’Estat espanyol sotmet la 

Generalitat de Catalunya ens afecta a tots i cadascun dels 

ciutadans del nostre país. La patim en molts àmbits de 

la nostra vida quotidiana, i en especial i de manera molt 

descarnada en l’educació i la sanitat públiques, dos dels 

pilars de l’estat del benestar. Els ajuntaments, que som 

l’administració més propera a la ciutadania, també la patim 

amb endarreriments en les transferències i en una reducció 

dràstica de les línies d’ajut econòmic com per exemple en la 

llar d’infants municipal Els Pinyons.

Aquesta asfixia ha arribat també fins als aparells de televisió 

dels veïns i veïnes d’Alella. Una qüestió molt més prosaica 

però que afecta directament la nostra vida diària. El passat 

diumenge 28 de setembre a mitja tarda el repetidor del Turó 

de les Monges propietat d’Abertis Telecom, i cap al qual 

apunten dues terceres parts de les antenes de televisió del 

nostre poble, va deixar de funcionar fruit de la tempesta que 

va caure.

El servei no es va recuperar fins dilluns al migdia i algun canal 

fins dimecres. Prop de 18 hores amb talls intermitents en la 

senyal de televisió, un servei que tots donem per assegurat. 

Demanades les explicacions a Abertis ens van traslladar que 

el servei d’atenció als ajuntaments i la qualitat del servei de 

resposta a incidents ha baixat perquè la Generalitat ha hagut 

de retallar la despesa que hi destinava.

Des de l’Ajuntament els hem demanat la possibilitat d’assumir 

un increment de la qualitat del servei pagant nosaltres, 

igual que ja vam assumir econòmicament durant un temps 

l’arribada per avançat de la TDT a Alella. El més possible és 

que sigui que no, però estem esperant resposta.

I mentrestant, sent el pressupost ordinari de l’Ajuntament 

de 10,5 milions d’euros, el dèficit fiscal que aplica l’Estat 

espanyol als veïns i veïnes d’Alella és d’uns 34 milions 

d’euros cada any. Sobren les paraules.
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El Ple dóna suport a la consulta  

El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió 
extraordinària, va aprovar el 22 de se-
tembre una moció de suport a la con-
vocatòria de consulta sobre el futur 
polític de Catalunya del 9 de novembre 
de 2014. La moció, presentada per 
ERC+SxA i CiU, va ser aprovada amb 
els vots favorables de tots els grups 
municipals (ERC+SxA, CiU, PSC i 
Gd’A), excepte el PP: onze dels dotze 
regidors presents a la sessió.

La moció aprovada inclou els se-
güents acords:

PRIMER.- Mostrar el suport a la 
convocatòria de la consulta del 9 de 
novembre de 2014, per decidir lliure-
ment el futur de Catalunya dins l’exer-
cici dels nostres drets democràtics i 
prendre el compromís de l’Ajuntament 
d’Alella amb la realització de la ma-
teixa, facilitant tots els recursos i les 
eines necessàries per fer-la possible, 
fent una crida a la participació. 

SEGON.- Donar ple suport al pre-
sident i al govern de la Generalitat, al 
Parlament de Catalunya i als partits 

························································································································································
Tots els grups municipals excepte el PP voten a favor de la convocatòria de la consulta. 
························································································································································

La moció de suport a la consulta es va aprovar amb els vots a favor d’ERC+SxA, CiU, PSC i Gd’A. El PP va votar en contra. 

polítics que donen suport a la convo-
catòria i a la materialització de la con-
sulta del 9 de novembre dins el marc 
legal que és la Llei de consultes popu-
lars no referendàries i participació 
ciutadana, aprovada pel Parlament de 
Catalunya, ja que respon a la voluntat 
majoritària del poble català i dels seus 
representants.

Concentració a favor del 9N

Centenars de persones es van concentrar el 30 de setembre a la Porxada del Mercat Municipal per defensar la 
consulta del 9 de novembre i per protestar contra la suspensió cautelar ordenada pel Tribunal Constitucional. 
Les mobilitzacions, que es van fer a la majoria de municipis de Catalunya, van ser convocades per l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) i per Òmnium Cultural. 

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

L’Ajuntament d’Alella es compromet a 
facilitar tots els recursos i les eines 
necessàries per fer possible la consulta, 
fent una crida a la participació 
···················································

TERCER.- Comunicar aquest acord 
en el període de 5 dies des de la seva 
aprovació al president de la Generali-
tat de Catalunya i a la presidenta del 
Parlament de Catalunya i als grups 
parlamentaris. També a l’Associació 
de Municipis per la Independència 
(AMI) i a l’Associació Catalana de Mu-
nicipis (ACM) qui ho trametran de for-
ma conjunta al president del Govern 
Espanyol, al president del Congrés 
dels Diputats, al secretari general de 
les Nacions Unides, al president del 
Parlament Europeu, al president del 
Consell de la UE i al president de la 
Comissió Europea.

A l’argumentari de la moció s’asse-
nyala que “els ajuntaments garanti-
rem la llibertat individual i el procés 
democràtic, facilitant tots els recur-
sos i les eines necessàries per fer 
possible la celebració de la consulta 
de forma coordinada amb el departa-
ment competent del Govern de la Ge-
neralitat”.
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Vacunació contra la grip 
el 21 i 22 d’octubre a Can Gaza
El personal sanitari de l’Àrea Bàsica 
de Salut del Masnou-Alella ha pro-
gramat dues sessions de vacunació 
per als dies 21 i 22 d’octubre, de 
17 a 18h, al Casal de la Gent Gran 
Can Gaza. La campanya de vacuna-
ció s’adreça a persones més grans 
de 60 anys i aquelles que pateixen 
alguna malaltia crònica. Per poder 
vacunar-se cal dur la targeta sanità-
ria i el carnet de vacunacions. 

Prevenció sanitària a les escoles 
Aquest mes d’octubre es faran les 
revisions bucodentals dels alumnes 
de 2n de Primària a l’Escola Fabra i 
l’Escola la Serreta. A més, s’han 
programat dues exposicions de pro-
moció de la salut: del 27 d’octubre 
al 17 de novembre es farà l’exposi-
ció “Menja bé, tu hi guanyes” a 
l’Escola la Serreta; i del 5 al 26 de 
novembre l’exposició “Cuida’t les 
dents” s’instal·larà a l’Escola Fabra.

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

El gossos estrenen parc 

L’àrea de gossos està situada a la Riera Coma Fosca.

Els gossos ja tenen el seu parc. L’Ajun-
tament ha reconvertit la zona verda de 
l’àmbit de Can Sans en una àrea adap-
tada perquè els animals puguin córrer 
lliurement i fer les seves necessitats. És 
el primer espai d’aquestes característi-
ques que s’habilita en el municipi amb 
l’objectiu de facilitar als propietaris de 
gossos un espai en el qual puguin dur 
les seves mascotes a passejar sense 
que suposi una molèstia per a la resta 
de la ciutadania.

Es tracta d’un àrea de 500 metres 
quadrats situada a la confluència de la 
riera Coma Fosca i el Torrent de Can 
Comulada, al costat del “bolet” de Can 
Sans: una zona relativament aïllada del 
nucli urbà però de fàcil accés per als 
vianants. Per facilitar la neteja de les 
deposicions s’ha instal·lat una papere-
ra amb un expenedor de bosses i s’ha 
incorporat un sistema de reg automàtic 

per remullar l’espai cada matinada. A 
més, s’ha adequat la font existent per-
què puguin veure els animals i s’ha col-
locat un tancat de fusta.

Dins d’aquest àmbit també s’ha ha-
bilitat un àrea de recollida de residus 
amb tancament de fusta en la qual es 
concentren els contenidors de les cinc 
fraccions de recollida. El cost de les 
dues actuacions supera els 22.500€.

L’Ajuntament, Sorli-Discau i Càritas posen en marxa 
un rebost d’aliments frescos per a gent necessitada
······················································································································································
El supermercat lliurarà a l’Ajuntament un cop per setmana excedents alimentaris en bon estat que es distribuiran a 

través de Càritas a persones del poble que viuen en una situació de precarietat. 

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

L’Ajuntament ha trobat un importat ali-
at per incrementar els ajuts alimentaris 
que ofereix a les persones més necessi-
tades del municipi. La iniciativa, que 
parteix d’una proposta de l’Associació 
de Dones Montserrat Roig d’Alella, es 

concreta en la signatura d’un conveni 
de col·laboració amb Sorli-Discau se-
gons el qual l’establiment comercial es 
compromet a lliurar a l’Ajuntament ex-
cedents alimentaris de la botiga d’Ale-
lla, que seran distribuïts a persones 
necessitades del municipi. 

La voluntat d’aquest acord és crear 
un rebost d’aliments frescos per donar 
resposta a l’increment de la demanda 
d’aquest tipus de productes en el grup 
de població que es troba en risc d’ex-
clusió social. Amb la iniciativa també 
es vol contribuir a reduir el malbarata-
ment d’aliments i els residus que es 
generen. 

Per gestionar aquest rebost, l’Ajun-
tament ha signat un altre conveni de 
col·laboració amb Càritas d’Alella que 

Signatura del conveni amb Sorli-Discau i Càritas.  

serà l’encarregada de conservar i distri-
buir els aliments a les famílies que li 
indiqui la Regidoria de Serveis Socials. 

Segons l’acord signat, Sorli-Discau 
lliurarà aliments en bon estat per al 
consum (principalment fruites i verdu-
res) entre un i tres dies a la setmana. 
Seran aliments que, tot i ser aptes per 
al consum, es llencen per tenir una 
data de caducitat propera, per acumu-
lació d’estoc, o per no complir amb els 
criteris estètics fixats per l’empresa. 

La Regidoria de Serveis Socials ha 
elaborat un protocol de funcionament 
per a la canalització de les minves ali-
mentàries al rebost dels aliments fres-
cos que concreta els passos a seguir 
per la rebuda, conservació i lliurament 
dels aliments. 
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Més d’un miler d’alumnes tornen a les aules 
El 15 de setembre va tornar l’activitat 
escolar a les aules de l’Escola Fabra, 
l’Escola la Serreta i l’Institut Alella. Els 
tres centres educatius públics d’Alella 
van iniciar el curs amb un total de 
1.041 alumnes matriculats, 630 de 
segon cicle d’infantil i primària i 411 
de secundària. Les classes van arren-
car amb 19 alumnes menys matricu-
lats que a l’inici del curs passat, tot i 
que encara quedava pendent de tanca-
ment les matriculacions del cicle for-
matiu de Grau Superior de gestió 
comercial i màrqueting enològic que 
s’imparteix a l’Institut Alella.

A l’Escola Fabra el curs comença 
amb 445 alumnes d’infantil i primària, 
15 menys que a l’inici del curs anterior. 
El centre, de dues línies, manté un 
únic curs triplicat, el de 4t, dels tres 
que hi havia amb l’estrena de l’amplia-
ció el curs 2011-2012. 

L’Escola La Serreta comença el seu 
cinquè any d’activitat amb 185 alum-
nes, 8 més que el curs passat. El cen-
tre, que va obrir les seves portes el curs  

2010-2011, inclou per primera vegada 
en la seva oferta tots els cursos d’infan-
til i primària, des de P3 a 6è. L’oferta 
inclou una línea de P3, P4, P5, 3r, 4t, 
5è i 6è i dues línies de 2n. 

Pendent del tancament de les darre-
res dades de matriculacions, l’Institut 
Alella va iniciar l’activitat amb 411 
alumnes matriculats a ESO, Batxillerat i 
el cicle formatiu de Grau Superior de 
gestió comercial i màrqueting enològic. 

El PTT comença amb 28 alumnes
Els dos perfils professionals del Pla 
de Transició al Treball (PTT) promo-
guts pels ajuntaments d’Alella, 
Montgat i Tiana comencen el curs 
amb 28 alumnes: 14 a l’especiali-
tat d’auxiliar de vendes, oficina i 
atenció al públic i 14 al perfil d’au-
xiliar d’hoteleria, cuina i serveis de 
restaurants. El PTT s’adreça a joves 
d’entre 16 i 21 anys que no tenen el 
graduat d’ESO, amb la finalitat de 
proporcionar-los una formació 
bàsica que els faciliti la incorporació 
al món laboral o el retorn a les 
aules. Els alumnes d’auxiliar de 
vendes i atenció al públic comença-
ran la seva formació pràctica a les 
Escoles Fabra a finals d’octubre.

A secundària es manté l’horari intensiu 
iniciat el curs passat: de 8.15 a les 15h.

Els Pinyons van començar abans
Pel que fa al primer cicle d’educació 
infantil, la llar d’infants municipal Els 
Pinyons va iniciar el curs el 4 de setem-
bre amb 56 alumnes. Després dels 
primers dies d’adaptació, el centre va 
començar les classes el 15 de setem-
bre en l’horari habitual.

A l’Escola la Serreta el curs es va iniciar amb 185 alumnes  des de P3 a 6è de primària. 

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

···································································································
Les Jornades de Cooperació Internacional, que se celebren del 12 al 15 de 
novembre, tractaran sobre els Drets Humans.

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

“No hi ha dret”, a Mirades al Món 

Amb el suggerent títol de “No hi ha 
dret!”, la setena edició de les Jornades 
de Cooperació Internacional Mirades al 
Món ens proposen enguany una refle-
xió sobre els Drets Humans i com es 
vulneren a la majoria de països, inclòs 
el nostre.  

La Declaració Universal dels Drets 
Humans, aprovada i proclamada per 
l’ONU l’any 1948, recull en els seus 
trenta articles els drets de caràcter ci-
vil, polític, social, econòmic i cultural 
considerats bàsics i que s’apliquen, 
sense excepció, a tots els éssers hu-
mans. Durant quatre dies, del 12 al 15 
de novembre, Mirades al Món analitza-
rà aquesta qüestió a través de propos-
tes dirigies a tots els públics. 

A les Jornades es pararà especial 
atenció al dret a l’educació a través de 
l’exposició “Escoles d’altres mons” del 
reconegut fotoperiodista Kim Manresa i 
en la qual han participat deu premis 
Nobel de literatura. Una oportunitat 
única que es podrà veure a Can Manyé 
del 13 al 30 de novembre. 

La festa de la cooperació 
Mirades al Món s’acomiadarà el 15 de 
novembre amb la festa anual de la co-
operació internacional que es farà a la 
Plaça de l’Ajuntament durant el matí. 
Enguany s’incorporarà la proposta de 
“La gimcana del 0’7%” al ja tradicional 
espectacle infantil, a la xocolatada de 
comerç just i a la fira de les ONG.



6 EL FULLEL FULL

La Verema es manté en plena forma  
···································································································
La Festa celebra els 40 anys tastant i parlant dels vins de la DO Alella.
···································································································

L’alt nivell dels convidats, el Master of 
Wine Pedro Ballesteros i la cuinera 
Carme Ruscalleda, i la celebració dels 
40 anys, ha donat una major rellevàn-
cia i més projecció a la Festa de la 
Verema i als vins de la DO Alella. La 
pluja no va fer la guitza com l’any pas-
sat i el pont de l’Onze de Setembre 
tampoc va fer minvar de forma signifi-
cativa la presència de públic. 

Durant els tres dies de la Mostra 
gastronòmica es van servir més de 
14.000 degustacions de vins dels vuit 
cellers de la DO Alella i més de 10.000 
plats elaborats pels 21 restaurants i les 
3 pastisseries convidades a participar. 

Cal destacar la bona acollida de la 

venda anticipada de tiquets a l’Oficina 
de Turisme i a l’estand de l’Ajunta-
ment. Com la Mostra gastronòmica, 
també van tenir molt èxit de participa-
ció la resta d’activitats previstes, espe-
cialment les més populars com el con-
cert de la Salseta del Poble Sec, el 
correfoc, la cercavila de gegants, les 
visites guiades als cellers, els itineraris 
i la proposta cultural a l’entorn de la 
pansa blanca a Can Manyé.

La Creu Roja va recollir 725€ durant 
els tres dies de festa que es destinaran 
al programa d’alimentació infantil pro-
mogut per l’Assemblea de Creu Roja 
d’Alella, el Masnou i Teià. També es van 
fer 22 donacions al banc de sang. 

ACTE D’iNAUgURACió

Milers de persones van passar per l’Hort de la Rectoria durant els tres dies de la Mostra gastronòmica. 

La exposició ‘Cartografies de la Verema’ es pot visitar fins al 19 d’octubre a Can Manyé.

Els millors aparadors 

Els comerços Sylvie Moda, glaç i Friselina van 
guanyar els 1r, 2n i 3r premi del Concurs d’Apa-
radors de la Festa de la Verema. El premi al mi-
llor aparador triat per votació popular va ser per 
2D4 que va ser el més votat per la vuitantena 
de persones que van participar en la votació 
i en el joc de la paraula secreta. Enguany les 
paraules que calien trobar eren “Terra de sau-
ló” i ho van aconseguir prop d’un centenar de 
participants. Entre tots ells es va fer un sorteig 
durant la inauguració de la Festa de la Verema 
i els guanyadors van ser: Àlex Sánchez, Glòria 
Riera i Singrid Guillem. Enguany han participat 
en el concurs una dotzena d’establiments. Po-
deu veure les fotos dels aparadors a www.alella.
cat/concursaparadors. FOTOS: Quico Lluch. 

EL FULL
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Diumenges al Mercat 

El Mercat Municipal ha ampliat el seu 
horari comercial: a partir del 5 d’octu-
bre també obrirà diumenge al matí, de 
10 a 14h. Amb aquesta iniciativa es 
vol afavorir l’activitat comercial i diver-
sificar els usos d’aquest equipament, 
com un espai de trobada dels dies fes-
tius. 

De moment només tenen previst 
obrir els diumenges tres de les parades 
instal·lades al Mercat: la de fruites i 
verdures, la cafeteria i la de productes 
biològics. En un futur no es descarta 
que es puguin incorporar més establi-
ments en funció de l’acollida que tingui 
l’obertura en diumenge.

Dimecres: dia de les ofertes
L’obertura dels diumenges és una de 
les accions que promou el Mercat per 
incentivar l’afluència de públic, però 
n’hi ha d’altres. A partir d’ara els dime-
cres seran dies especials al Mercat: les 

El Mercat obre diumenge i els dimecres fa ofertes. 

parades oferiran descomptes, produc-
tes en oferta o obsequis a la seva 
clientela. 

A més, es reforçaran els cartells 
promocionals, amb la instal·lació 
de dues banderoles, una a cadascuna 
de les entrades del Mercat. 

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

Mercat de Segones Oportunitats
El 25 d’octubre, de 10 a 18h, es 
farà a la plaça d’Antoni Pujadas la 
3a edició del Mercat de Segones 
Oportunitats. El mercat és obert a 
majors de 16 anys no professionals, 
les entitats i els centres escolars, 
perquè puguin vendre o fer inter-
canvi d’articles de segona mà, pro-
ductes de creació pròpia i material 
de marxandatge. Inscripció abans 
del 15 d’octubre a l’Ajuntament 
www.alella.cat/mercatoportunitats. 

Ajornada fins al 19 d’octubre la 
Fira de Professionals i Comerç
La 2a Fira de Professionals i Comerç 
d’Alella, que s’havia de celebrar el 5 
d’octubre de 10 a 14h a la Plaça de 
l’Ajuntament, s’ha ajornat fins al 
diumenge 19 d’octubre davant les 
previsions de pluja. La Fira està or-
ganitzada per Alella Negocis amb la 
col·laboració de l’Ajuntament. 

Alella, el Masnou i Teià preparen 
la quarta edició de l’Actiu
Els ajuntaments d’Alella, el Masnou 
i Teià estan elaborant l’Actiu 2015-
2016, la guia d’activitats econòmi-
ques i comercials. Per renovar i revi-
sar les dades de l’edició anterior, la 
Regidoria d’Emprenedoria ha enviat 
una carta informativa a tots els 
comerços i empreses d’Alella per 
demanar-los col·laboració. La guia 
s’edita cada dos anys i té per objec-
tiu dinamitzar el teixit comercial i 
empresarial. Més informació a 
emprenedoria@alella.cat.

Comunicacions per cremar rostolls
Els pagesos i propietaris de sòl rús-
tic poden cursar les seves comuni-
cacions per cremar rostolls entre el 
16 d’octubre i el 14 de març. Cal 
tramitar la comunicació a l’Ajunta-
ment i trucar a la Policia Local 
abans d’iniciar la crema (93 555 
24 12). En sòl urbà, les restes de 
poda i jardineria s’han de compos-
tar o dur-les a la deixalleria. 

Teniu imatges del foc de 1994?
L’ADF d’Alella demana la col-
laboració ciutadana per fer un recull 
de fotografies de l’incendi de 1994 
que va afectar la Conreria i el terme 
municipal d’Alella. 

···································································································
Les parades també oferiran descomptes i ofertes els dimecres. 

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

El Servei Local d’Ocupació ofereix ori-
entació personalitzada i un programa 
mensual de tallers grupals adreçats a 
persones que estan buscant feina, ja 
sigui perquè es troben en situació 
d’atur o bé perquè volen fer un canvi 
professional. Per participar-hi només 
cal apuntar-se al Servei Local d’Ocu-
pació, enviant un correu electrònic a 
rovirapi@alella.cat. 

Tots els tallers grupals són gratuïts i 
es realitzen a les antigues Escoles Fa-
bra de 9.30 a 11.30h. Per a més infor-
mació cal posar-se en contacte amb 
l’Àrea d’Emprenedoria i Ocupació de 
l’Ajuntament.     

El Servei Local d’Ocupació ofereix 
tallers d’orientació professional 
···································································································
Les sessions s’adrecen a aturats i treballadors que volen canviar de feina. 

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

Els propers tallers grupals 

Dijous 9 d’octubre
Competències transversals en el teu currículum

Dimarts 14 d’octubre
Currículums creatius i diferents

Dimarts 21 d’octubre
Canals de recerca de feina 

Dijous 30 d’octubre
gestió de contactes presencials i online

A les antigues Escoles Fabra
De 9.30 a 11.30h 
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El Tricentenari a Can Manyé 

El centre d’art i pensament Can Manyé 
acull del 23 d’octubre al 7 de novem-
bre l’exposició itinerant “El Maresme 
en la línia del temps de la Guerra de 
Successió (1702-1714)”. 

És un dels acte progra-
mats per commemorar el 
Tricentenari a Alella. El 
treball parteix d’una pro-
posta de la Direcció Gene-
ral d’Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni del 
Departament de Cultura, 
en considerar que era la 
manera de facilitar una 
major difusió de la història 
de la Guerra de Successió en aquesta 
comarca, i de l’interès dels ajunta-
ments per commemorar el Tricentena-
ri. L’exposició recull un seguit docu-

···································································································
“El Maresme en la línia del temps de la Guerra de Successió (1702-1714)”, 

del 23 d’octubre al 7 de novembre.

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

ments de diferents municipis del  
Maresme de l’època de la Guerra de 
Successió. La proposta, va començar a 
fer camí el 9 de juny a Calella i té pre-

vist recórrer fins a final 
d’any 23 municipis mares-
mencs. L’exposició permet 
donar a conèixer docu-
mentació fins ara inèdita 
sobre la Guerra de Succes-
sió que s’ha pogut recupe-
rar a partir d’un treball col-
lectiu en l’àmbit comarcal 
en el qual han intervingut 
arxivers, conservadors de 
museus, tècnics munici-

pals i estudiosos locals. 
L’exposició està organitzada pel 

Consell Comarcal del Maresme amb el 
suport de la Diputació i la Generalitat. 

Publicat el llibre sobre la Guerra 
de Successió a Alella 
El treball d’investigació de l’historia-
dor Jordi Albaladejo i el periodista 
Àlex Asensio, guanyador de la Beca 
per a la recerca històrica convocat 
per l’Ajuntament, ha estat recollit 
en un llibre que va veure la llum 
l’Onze de Setembre. Amb el títol 
Alella, 1714. Una visió social, polí-
tica i econòmica a l’entorn de la 
Guerra de Suc-
cessió, el llibre 
repassa al llarg 
de les seves 
368 pàgines 
les vicissituds 
de 24 famí-
lies d’Alella i 
els entorns 
que es van 
veure impli-
cades en el 
conflicte. 

“Victus” omple la Biblioteca 
L’escriptor Albert Sánchez Piñol va 
visitar la Biblioteca Ferrer i Guàrdia 
el 18 de setembre per parlar del seu 
llibre “Victus” dins de les trobades 
del Club de lectura. La sessió era un  
dels actes programats per comme-
morar el Tricentenari a Alella. L’autor 
va aprofitar la seva estada per parlar 
del procés sobiranista i va respondre 
les qüestions plantejades per un pú-
blic nombrós i força participatiu.

TV3 estrena “300”, rodada a Alella
El passat 24 de setembre es va es-
trenar el programa “300” de TV3, 
una sèrie divulgativa, de sis capí-
tols, sobre els últims 300 anys de 
la Història de Catalunya. La masia 
de Can Magarola és un dels esce-
naris principals d’aquesta sèrie que 
es pot veure tots els dimecres fins 
al 29 d’octubre. 

Sánchez Piñol va participar al Club de lectura. 

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

El Correllengua fa parada a Alella 
El Correllengua 2014 va començar el 
seu camí per difondre l’ús de la llengua 
i la cultura catalanes el 12 de juliol al 
Pla d’Urgell i farà parada a Alella del 
23 al 26 d’octubre amb un seguit d’ac-
tes organitzats per l’Ajuntament, la 
CAL i Cerquem les Arrels. Les activitats 
comencen el 23 d’octubre a les 20.30h 
a Can Manyé amb la lectura del mani-
fest, la proposta poeticomusical Tres 
voltes rebel, de Jaume Calatayud i Vi-
cente Monera, en homenatge a Maria 
Mercè Marçal, i la inauguració de l’ex-
posició “El Maresme en la línia de suc-
cessió del temps”. 

El programa continua amb el con-
cert de l’Orquestra de Cambra Terrassa 
48, que es farà el 24 d’octubre a Can 
Lleonart. El 25 de setembre, el Corre-
llengua es trasllada a la Plaça de 
l’Ajuntament on es farà la lectura del 
manifest, a càrrec d’Anna Rosat, i l’es-
pectacle infantil Disco Party.CAT, amb 
cançons populars catalanes d’ahir, 

d’avui i de sempre. També es presenta-
rà el Trencaclosques infantil de la geo-
grafia catalana.

L’edició d’enguany està dedicada a 
recordar la poetessa i activista Maria-
Mercè Marçal (1952-1998) pel seu 
compromís amb el país, la llengua i els 
de drets de la dones. 

Homenatge a Montserrat Abelló
El lliurament dels Premis Literaris estarà prece-
dit d’un homenatge a la poetessa que ha acom-
panyat aquests premis des de la seva creació: 
Montserrat Abelló. L’escriptora, que  va morir el 
9 de setembre a l’edat de 96 anys, serà recor-
dada amb un recital de la poeta Laia Noguera 
i un concert Celeste Alias (veu) i Santi Careta 
(guitarra). Serà el 26 d’octubre a les 11h a Can 
Lleonart. Seguidament, es farà el lliurament de 
premis. S’han presentat 109 obres: 18 al Maria 
Oleart de poesia; 88 al guida Alzina de contes; 
i 3 a l’isidre Pòlit de relats curts d’astronomia. 



10 EL FULL
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La Trobada del Voluntariat i les 
Entitats s’ajorna al 12 d’octubre
L’Ajuntament va decidir ajornar fins 
al diumenge 12 d’octubre la Tro-
bada del Voluntariat i les Entitats Tu 
fas Alella!, prevista per al 28 de 
setembre, pel risc de pluja. La Plaça 
de l’Ajuntament acollirà durant tot 
el matí una mostra amb parades de 
les diferents associacions del muni-
cipi que donaran a conèixer les acti-
vitats que desenvolupen al llarg de 
l’any. La festa té per objectiu pro-
moure el teixit associatiu i facilitar 
un espai de trobada perquè les dife-
rents entitats puguin relacionar-se i 
compartir experiències. La Trobada 
començarà a les onze del matí i 
acabarà amb un dinar per al volun-
tariat i les entitats a Can Gaza.

L’Espai Jove obre l’espai deures 
L’Espai Jove posa a disposició de 
l’alumnat de 1r a 4t d’ESO una aula 
d’estudi dinamitzada i assistida per 
una pedagoga, que és la dinamitza-
dora municipal dels adolescents. 
L’aula d’estudi romandrà oberta dos 
dies a la setmana, dimarts i dijous, 
de 16 a 18h. L’espai està pensat 
perquè els joves puguin estudiar, fer 
els deures i els treballs escolars, 
aprendre tècniques d’estudi, a més 
d’acompanyar als pre-adolescents 
que fan la transició de primària a 
secundària. L’aula és gratuïta però 
les places són limitades i cal ins-
criure-s’hi enviant un correu elec-
trònic a: adrenalina@alella.cat 

Ofrena flora de l’Onze de Setembre
Més de cinquanta entitats van par-
ticipar a l’ofrena floral de l’Onze de 
Setembre convocada per l’Ajunta-
ment  per celebrar la Diada Nacional 
a la plaça dels Germans Lleonart.

Joves alellencs competeixen al 
Raid Erdre de Carquefou 

La trobada va ajudar a enfortir els vincles del jovent. Els joves alellencs van participar a les diferent proves. 

L’agermanament amb la vila francesa 
de Carquefou s’ha vist enfortit aquest 
estiu amb la participació d’un grup de 
joves i adolescents d’Alella, d’entre 12 i 
16 anys, a la 20a edició del Raid Erdre, 
una trobada de competicions esportives 

i de convivència que organitza l’àrea de 
Joventut d’aquest municipi. Durant una 
setmana, del 25 al 31 d’agost, vuit 
joves alellencs han conviscut amb els 
joves francesos i han participat a les di-
ferents proves de la competició. 

Música clàssica a Can Lleonart 

L’Orquestra Camarata XXI, el 21 de novembre.  

Quartet Cosmos de Músics en Residència, el 28 de novembre. 

L’Orquestra de Cambra Terrassa 48, el 24 d’octubre.

El 13 d’octubre es posen a la venda les 
entrades del Cicle de Música Clàssica 
de Can Lleonart. Enguany té com a 
convidats a tres formacions de luxe: 
l’Orquestra de Cambra de Terrassa, 
l’Oquestra Camarata XXI i el Quartet 
Cosmos, format per Helena Satué i 
Bernat Prat (violí), Carlota Amargós 
(viola) i Oriol Prat (violoncel) de Músics 
en Residència. Els concerts tenen un 
preu de 5 euros i es faran a les 21h.  
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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 Exemple 

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

Alella, exemple a escala del procés català. Ara fa 
un any de l’acord de govern ERC-CDC-PSC i hem 
de dir ben alt que els resultats són més que  bons. 
Des de la perspectiva dels anomenats interessos 
partidistes és evident que l’alcalde no necessitava 
la nostra col·laboració, ni CDC necessitava entrar a 
govern. Ni segurament, vist així, li convenia a nin-
gú. A partir d’aquesta constatació ens hem entès i 
n’estem molt satisfets. És evident que en l’acord hi 
ha alguna cosa “més” que l’estricte interès partidis-
ta en la gestió municipal.

Les inevitables resistències i incomoditats per-
sonals pel pacte han estat identificades a temps, 
havent-se eliminat el risc de pertorbacions. La 
política no es tan complicada si no és que ens la 
compliquem nosaltres mateixos, i no és el cas. Així 
doncs, un cop dominades les formes hem constatat 
que no estàvem tan allunyats en el fons. Ens refe-
rim a la capacitat d’entesa: no ens ha costat gens 
posar-nos d’acord en els projectes importants i, 
quan no hi ha hagut consens, en aparcar els temes 
menors. Hem estat capaços de coordinar les res-
pectives prioritats i millorar la gestió. Creiem que 
els resultats són apreciables. Val a dir que l’absèn-
cia d’oposició no ha suposat, en el nostre cas, cap 

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

Cristina Xatart, 
Primera tinent d’alcalde 
i Regidora de Promoció d’Alella. 

Persistirem

En les darreres setmanes els esdeveniments rela-
cionats amb el procés sobiranista que està vivint 
el nostre país s’estan succeint a una velocitat de 
vertigen. L’èxit incontestable de la V de l’Onze de 
setembre, l’aprovació de la llei de consultes no 
referendàries per una amplíssima majoria del Par-
lament de Catalunya, la convocatòria per part del 
President Mas de la consulta del 9N, el recolzament 
massiu, superior al 95%, del municipis catalans a 
la celebració d’aquesta consulta, són passes que 
ens fan avançar pel camí de l’exercici del dret a 
decidir. Però aquest avenç, pacífic i democràtic, ha 
topat ja amb obstacles immensos. El govern del PP 
s’ha afanyat a posar en marxa tota la maquinària 
jurídica de l’estat espanyol pensant que la podrà fer 
servir com a piconadora per a esclafar el procés. 
Però amb aquesta actitud, menystenint les ànsies 
polítiques del poble català i volent reduir el procés 
a un tema estrictament jurídic, estan aconseguint 
l’efecte contrari. Com més s’entesten ells a prohibir 
la consulta, més gran és la determinació de la majo-
ria dels catalans per aconseguir votar. Així va que-
dar palès el passat 30 de setembre, quan davant de 
tots els ajuntaments del nostre país, inclòs el nos-
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relaxament ni problema afegit. Perquè és cert que, 
de fet, a l’Ajuntament no hi ha oposició, i ho la-
mentem, però creiem que aquesta greu mancança 
democràtica s’ha pogut compensar, en gran part, 
amb el reforçament de la nostra capacitat d’auto-
exigència.

L’entrada de CDC al govern local ha tingut, a 
més, si se’ns permet l’expressió, un efecte col-
lateral imprevist que celebrem i aplaudim: la regi-
dora del PSC i companya de govern, Glòria Mans, 
ha votat a favor de l’adhesió a la consulta del 9N en 
els termes proposats per l’AMI, sense cap reserva, 
esmena ni matís. La direcció del PSC n’hauria de 
prendre nota.

tre, es van concentrar milers i milers de ciutadans 
en resposta a la suspensió de la llei de consultes 
i del decret de convocatòria que havia imposat el 
Tribunal Constitucional en admetre a tràmit, a una 
velocitat inaudita, els recursos presentats pel govern 
del PP. I aquesta persistència és el camí. I “Ara és 
l’hora”, tal com diu el lema de la campanya uni-
tària de l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium 
Cultural, a la qual ens adherim. La ciutadania ha de 
persistir en la demostració de la seva determinació. 
Sense defallir, ara hem de demostrar que societat 
civil, representants polítics i institucions anem de la 
mà i que no pensem retrocedir. Hem de deixar clar a 
qui encara no ho ha volgut entendre que el motor del 
procés és un poble que empeny i que no acceptarà 
renúncies. Només així aconseguirem poder exercir 
el dret democràtic de votar quin futur polític volem 
pel nostre país. I llavors que cadascú voti segons 
cregui i que la majoria decideixi. La gent d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Sumem per Alella i els 
seus representants a l’Ajuntament no defallirem en 
la defensa de la voluntat del poble català. Treba-
llarem perquè tothom tingui el dret a votar el que 
vulgui. El nostre vot serà per un estat independent.
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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 La  mayoría silenciosa 

Este pasado mes de septiembre hemos sido testigos de 
distintos acontecimientos, todos relevantes. El primero en 
Escocia, que no por ser lejano nos resulta extraño dada la 
manipulación que sobre su referéndum se ha realizado por 
algunos. Efectivamente, en Escocia se votó un referéndum 
en el que los escoceses se manifestaron acerca de su es-
tado político en relación al Reino Unido. Después de dos 
años en los que la administración autonómica escocesa 
y una aparente amplia mayoría de escoceses han hecho 
campaña a favor de su independencia del Reino Unido, 
la mayoría silenciosa, esa que no sale a la calle ni está 
permanentemente instalada en las redes sociales virtuales, 
ha dicho alto y claro que quieren seguir formando parte 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Los 
secesionistas, tras su inesperada derrota, no se conforman 
con el resultado y ya han empezado a moverse en direc-
ción a la desobediencia, a la falta de respeto de la voluntad 
de la mayoría de escoceses y al margen de la legalidad, 
proponiendo una declaración unilateral de independencia 
de su parlamento autónomo. Por supuesto que las circuns-
tancias entre Escocia y Cataluña son distintas: allí no tie-
nen Constitución y la unión, entre distintos reinos, nace en 
el siglo XVIII por lo que la historia en común es reciente. 
Los siguientes acontecimientos se producen en Alella. Al 
dictado de dos asociaciones privadas, el gobierno munici-

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

Mercè Marzo,  
portaveu del grup municipal de Gd’A

I seguim pressionat per a baixar l’IBI...

La situació sanejada de l’Ajuntament s’ha convertit 
en l’excusa per tapar-ho tot. Per exemple, la contra-
ctació a dit de Deloitte per un import de 24.000€ 
de cap interès públic. O les “gratificacions” de 
3.800 i de 6.000€ a determinats treballadors. O 
l’avançament de 4.420€ a l’ajuntament de Vilassar 
de Dalt pel pagament d’un rebut seu. Exemples de 
qui actua amb una excessiva permanència en el 
càrrec?

L’informe General d’Intervenció destaca la factu-
ració fora de contracte del manteniment de l’enllu-
menat (156.480€), la neteja d’edificis municipals 
(359.231€), la neteja viària (387.154€) i, des 
de febrer de 2014, també la recollida de residus 
(420.000€). Val a dir que ja s’està tramitant la lici-
tació de dos d’aquests contractes, però que durant 
l’any passat s’han pagat més d’1.322.000€ sense 
regularitzar. Com donar per bons els comptes 2013?

Hi ha una vintena de proveïdors que facturen 
més de 18.000€ que no apareixen al Perfil del 
contractant. Només del pressupost d’Obres i Man-
teniment, més de 580.000€ queden fora del Per-
fil del Contractant. Per tant, la principal eina de 
transparència, ofereix una informació incompleta, 
menor i poc representativa de a qui i com contracta 

l’Ajuntament d’Alella.  
Gent d’Alella considera que es produeix opacitat 

en algunes pràctiques contractuals, discrecionalitat 
en la tria de proveïdors i manca de transparència 
pel que fa a l’ús del diner públic. Proposem l’anàlisi 
del cost i rendiment dels serveis prestats, valorar 
objectivament el nivell d’acompliment del pressu-
post i l’eficàcia de la gestió. Volem posar a l’abast 
de tothom la informació econòmica necessària per 
a prendre decisions, tant en l’ordre polític com en el 
de gestió, condicions imprescindibles per a la trans-
parència i la participació directa de la ciutadania. 

I, amb superàvit any rere any, nosaltres seguim 
pressionant per a baixar l’IBI. Pot ser el 2015, any 
electoral, ho aconseguim?

pal de Alella, ERC, CiU y PSC, convoca un pleno extraor-
dinario para dar apoyo a la consulta secesionista del día 9 
de noviembre. La sala de plenos estaba abarrotada, gente 
en el exterior que no pudo acceder, medios de comunica-
ción presentes… Por supuesto, el único grupo municipal 
que voto en contra de ese apoyo fue el Partido Popular. El 
resto, incluido PSC y el “independiente” Gent, votaron a 
favor de la moción y apoyaran la consulta ilegal. La mayo-
ría silenciosa, que respeta la convivencia y el marco legal 
constitucional, tuvo una única voz en ese pleno…la del 
PP.  A los tres días de ese pleno extraordinario y sectario se 
celebró el pleno ordinario del mes de septiembre. Pleno en 
el que se discuten asuntos que afectan a todos los vecinos 
de Alella. La asistencia de público fue de 0 personas (sólo 
asistieron tres personas vinculadas a tres grupos municipa-
les y tres representantes de los funcionarios municipales). 
La falta de asistencia no implica necesariamente que los 
vecinos de Alella estén faltos de interés por los problemas 
del pueblo. Las mayorías silenciosas son las que finalmen-
te, en un sistema democrático, se manifiestan en las urnas 
mediante el voto. No en la calle, en las redes sociales o en 
la opinión de los medios de comunicación que se ponen al 
servicio de un pensamiento único. En democracia son las 
mayorías silenciosas las que deciden dentro del marco le-
gal. Lo demás son utopías, o intentonas antidemocráticas. 
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glòria Mans 
manscg@alella.cat

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal de PSC 

La nostra gent gran 

Ben sovint ens oblidem d’una part important de la 
nostra societat, la gent gran. Una generació de per-
sones que han patit, lluitat i treballat dur per acon-
seguir un futur millor per a totes i tots nosaltres. 

Un envelliment actiu, digne i segur, ha de servir 
perquè aquest col·lectiu sigui considerat un actiu 
per a la societat, aprofitant la seva experiència, co-
neixements i saviesa. Les persones grans no volen 
ser tractades únicament com a clients o pacients, 
aquesta etapa de la seva vida no ha de comportar 
una disminució dels seus drets, ni de cap funció 
social, per això és important que apostem per polí-
tiques que facilitin un envelliment actiu.

Cal que vetllem per la seva protecció, per això 
exigim polítiques que no penalitzin a la nostra gent 
gran amb retallades en matèries tan vitals com la 
dependència, les pensions o la teleassistència.

La pèrdua de renda disponible amb l’augment 
de preus, els copagaments i la pèrdua real del po-
der adquisitiu de les pensions, situen a la nostra 
gent gran en el col.lectiu amb més dificultats per 
fer front a la crisi econòmica i social que vivim. 
Moltes persones grans han hagut d’acollir a casa 
seva i dins la seva minsa economia a fills i néts per 
poder tirar endavant plegats. 

OCTUBRE 2014

Des dels serveis socials de l’ajuntament, conti-
nuarem treballant per promoure la participació de 
la nostra gent gran en els diferents àmbits socials, 
també afavorint que les persones grans que estiguin 
soles puguin trobar espais de relació i acompanya-
ment en el voluntariat social.

En aquest sentit hem iniciat un programa junta-
ment amb la Diputació de Barcelona en el que vo-
lem conèixer les necessitats reals de la nostra gent 
gran i poder dur a terme actuacions per a una millor 
qualitat de vida per a tots ells. Les persones grans 
tenen el valor del seu bagatge professional al llarg 
d’una vida i cal que pugui ser aprofitada.

Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 26 DE JUNY DE 2014. Podeu consultar l’acta del Ple al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Liquidació del pressupost de 2013.
El Ple va acordar quedar assabentat del decret de l’apro-
vació de la liquidació del pressupost de 2013 amb un re-
sultat pressupostari ajustat d’1.196.000€, un romanent 
de tresoreria afectat de 2.722.631€ i un romanent de 
tresoreria per a despeses generals de 1.187.034€.
Acorda quedat assabentat
Aprovació del conveni amb l’Associació Casal d’Alella. 
El Ple va aprovar un conveni entre l’Associació Casal 
d’Alella i l’Ajuntament, segons el qual el Casal cedeix a 
l’Ajuntament la propietat de la finca situada al carrer de 
Santa Madrona per a la construcció d’un nou equipament 
sociocultural de titularitat municipal, amb una sala po-
livalent per a ús públic i un local social per al Casal. A 
canvi l’Ajuntament assumirà el cost de les instal·lacions, 
el mobiliari del local i les despeses de subministrament. 
Aprovat per unanimitat
Aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana.
El Ple va aprovar inicialment el Reglament de Participació 
Ciutadana, un instrument que estableix els mecanismes 
que han d’afavorir la participació democràtica activa de 
la societat en l’activitat municipal. Els objectius d’aquest 
reglament són: promoure la participació de la ciutadania 

en els assumptes municipals; afavorir i reforçar el desen-
volupament i la millora del teixit associatiu; i promoure el 
voluntariat en la participació de programes i projectes de 
caràcter cívic.
Aprovat per unanimitat
Compatibilitat per al caporal de la Policia Local.
El Ple va aprovar el reconeixement de compatibilitat al 
caporal de la Policia Local, Ferran Guasch, per impartir 
classes a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Aprovat per unanimitat
Suport al manifest “L’hora de decidir”.
El Ple va aprovar una moció presentada per CiU i ERC+SxA 
de suport al manifest “L’hora de decidir”. En el document, 
promogut per l’Associació Catalana de Municipis (ACM), 
es reafirmen els valors del municipalisme i del catalanisme 
polític com el camí per donar resposta a les necessitats 
més peremptòries i els anhels més profunds de la ciutada-
nia de Catalunya. També s’afirma que el dret a decidir és 
el punt de trobada de la ciutadania per definir amb llibertat 
el país que volem; i finalment es demana als ajuntaments 
que es comprometin amb la celebració de la consulta. 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, CiU, PSC i 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

DEIXALLERIA MÒBIL
Del 7 a l’11 d’octubre (12 d’octubre tancat) 
Del 4 al 9 de novembre 
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 consultes sobre consum en el bus consum instal·lat 
a l’aparcament de Can Lleonart el 10 d’octubre i el 14 de novembre, de 10.30 a 13h (www.alella.cat/busconsum)

BUS CONSUM

Propera sessió per tramitar el DNi electrònic a la Policia Local: 7 de novembre. Data de recollida dels carnets: 13 de 
novembre. 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: OCTUBRE - NOVEMBRE 

4 i 5 d’octubre  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
11 i 12 d’octubre BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
18 i 19 d’octubre GÓMEZ Rbla. Àngel guimerà, 48 · 93 555 16 08
25 i 26 d’octubre       MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
1 de novembre           GÓMEZ Rbla. Àngel guimerà, 48 · 93 555 16 08
2 de novembre           BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
8 i 9 de novembre      GÓMEZ Rbla. Àngel guimerà, 48 · 93 555 16 08
15 i 16 de novembre  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
29 i 30 de novembre   GÓMEZ Rbla. Àngel guimerà, 48 · 93 555 16 08
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 

ITINERARISENOTECA

Oficina de Turisme 
Consulta el programa 
de visites guiades a la 
ruta “Alella, 1.000 anys 
d’història”. 

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

CALENDARI DEL CONTRIBUENT SETEMBRE - DESEMBRE DE 2014
iBi rústica                                                                                     05.09.2014 a 05.11.2014
impost d’activitats econòmiques                                                   05.09.2014 a 05.11.2014 
iBi  urbà (4a fracció domiciliat)                                                     03.11.2014
Mercat municipal (4t trimestre)                                                     01.10.2014 a 02.12.2014 
Tasa ocupació via pública (4t trimestre)                                        01.10.2014 a 02.12.2014

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

    Taxa de residus urbans........................02-05-2014 a 02-07-2014
    Taxa de residus comercials...................02-05-2014 a 02-07-2014
    Impost vehicles de tracció mecànica.......02-05-2014 a 02-07-2014
    IBI urbana (no domiciliat......................03-03-2014 a 05-05-2014
    IBI (1a fracció domiciliat)......................03-03-2014
    IBI (2a fracció domiciliat)......................02-05-2014
    IBI (3a fracció domiciliat)......................01-09-2014
    IBI (4a fracció domiciliat)......................03-11-2014
    IBI rústica...........................................05-09-2014 a 05-11-2014
    Impost béns característiques especials...04-04-2014 a 04-06-2014
    Impost d'activitats econòmiques............05-09-2014 a 05-11-2014
    Taxa cementiri municipal......................03-02-2014 a 03-04-2014
    Taxa per entrada de vehicles-guals.........02-05-2014 a 02-07-2014
    Mercat municipal 1r trimestre.................02-01-2014 a 03-03-2014
    Mercat municipal 2n trimestre................04-04-2014 a 04-06-2014
    Mercat municipal 3r trimestre.................14-07-2014 a 15-09-2014
    Mercat municipal 4r trimestre.................01-10-2014 a 02-12-2014
    Taxa ocupació via pública 1r trimestre.....02-01-2014 a 03-03-2014
    Taxa ocupació via pública 2n trimestre....04-04-2014 a 04-06-2014
    Taxa ocupació via pública 3r trimestre.....14-07-2014 a 15-09-2014
    Taxa ocupació via pública 4r trimestre.....01-10-2014 a 02-12-2014
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(*) Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Alella. Més informació a www.alella.cat

Agenda d’activitats

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

Divendres 10 d’octubre 

De 12 a 13.30h Parc Arqueològic Cella Vinaria-CAT
Visita teatralitzada i tast de vins.(coordinació@cella-vinaria.cat
Organitza: Ajuntaments d’Alella, el Masnou i Teià 

De 10 a 14h Plaça de l’Ajuntament
2a Fira de Professionals i Comerç d’Alella.
Organitza: Alella Negocis amb la col·laboració de l’Ajuntament 

Diumenge 19 d’octubre 

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. A dalt està tot tranquil, de Gerbrand Bakker.

Dijous 9 d’octubre

Dijous 23 d’octubre a les 20.30h a Can Manyé
Lectura del manifest del Correllengua, a càrrec d’Anna Rosat.
Composició poeticomusical Tres voltes rebel de Jaume Calatayud i 
Vicente Monera en homenatge a Maria Mercè Marçal.
Inauguració de l’exposició El Maresme en la línia del temps de la 
Guerra de Successió.
Divendres 24 d’octubre a les 21h a les Golfes de Can Lleonart
Concert de música clàssica Viena, punt de trobada a càrrec de 
l’Orquestra de Cambra Terrassa 48. Preu: 5 euros.
Dissabte 25 d’octubre a les 12h a la Plaça de l’Ajuntament
Lectura del manifest del Correllengua, a càrrec d’Anna Rosat.
Espectacle infantil d’animació Disco Party.CAT. 
Presentació del Trencaclosques dels Països Catalans pels menuts.
Diumenge 26 d’octubre a les 11h a Can Lleonart
Lliurament dels Premis Literaris Alella 2014.

Organitza: Ajuntament d’Alella, CAL Alella i Cerquem les Arrels

Correllengua 2014

Fins al 19 d’octubre 
“Cartografies de la Verema”. Projecte de l’artista visual Míriam Grau. 
Visita guiada: Dissabte 12 d’octubre a les 12h. 

Del 23 d’octubre al 7 de novembre
“El Maresme en la línia del temps de la Guerra de Successió 
(1702-1714)”. 
L’exposició forma part dels actes del Tricentenari a Alella. 
Inauguració 23 d’octubre a les 20.30h

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

Exposicions a Can Manyé*

De 9 a 14h Pavelló Municipal d’Esports
Campionat de Catalunya de Taekwondo. 
Organitza: Federació Catalana d’Arts Marcials amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alella

De 10 a 18h Plaça d’Antoni Pujadas*
Mercat de Segones Oportunitats. Venda, compra i intercanvi d’arti-
cles de segona mà. Inscripcions fins al 15 d’octubre. Més informació 
a www.alella.cat/mercatoportunitats. 

10.30h Oficina de Turisme*
Visita guiada a la ruta “Alella, 1.000 anys d’història”. Inscripcions 
a l’Oficina de Turisme 93 555 46 50 oficinadeturisme@alella.cat  

13h a 14.30 Oficina de Turisme*
Enotast. Els vins de la tardor i Tots Sants. Escumós Blanc de Negre 
(Alella Vinícola) i la Iaia Rosa (Serralada de Marina) amb figues, foie 
i moniatos. 

Dissabte 25 d’octubre 

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
L’hora del conte. Allà on viuen els monstres i altres contes, amb She-
rezade Bardají. 

De 18 a 20h Espai Jove*
Càpsula formativa. Currículums originals i innovadors. Més informa-
ció a www.alellajove.cat.

Dimarts 28 d’octubre 

19h Can Lleonart*
Cinema en VO. Faubourg 36 (France 2008) (www.canlleonart.com). 

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Presentació del llibre Súbeme a un árbol, de Marta Domènech.

Dijous 30 d’octubre 

De 19 a 22h Espai Jove Antigues Escoles Fabra*
Espectacle de terror a càrrec dels més joves.

Dvendres 31 d’octubre 

7.30h Davant la plaça d’Antoni Pujadas*
Travessa Coll Formic-Matagalls-Sant Marsal. (www.canlleonart.com)

17h Casal de la Gent Gran Can Gaza*
Xerrada Accidents a la llar.

Dimecres 15 d’octubre 

9.30h Sortida Plaça de l’Ajuntament*
1a Cursa Canicross “Entre vinyes” i caminada popular.  Més informació 
al Pavelló Municipal d’Esports 93 540 19 93 i esports@alella.cat.

Diumenge 2 de novembre 

9.30h Església de Santa Agnès de Malanyanes
Passejada pel Parc de la Serralada Litoral. (oficinadeturisme@alella.cat).
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral

11h Plaça de l’Ajuntament*
Tu fas Alella! Trobada del voluntariat i les entitats.

14h Pati de Can Gaza*
Tu fas Alella! Dinar del voluntariat i les entitats.

12h Can Manyé*
Visita guiada a l’exposició “Cartografies de la Verema” 

Diumenge 12 d’octubre

20h Can Lleonart*
Tertúlia. Les muntanyes de l’Himàlaia: trescant pel Nepal. 

Dilluns 13 d’octubre

8.30h Aparcament de Can Lleonart
Excursió al Salt de Sallent. 
Organitza: Club de senderisme Peus a Terra

Dissabte 18 d’octubre

20h Davant de la Plaça d’Antoni Pujadas*
Sortida al Teatre Lliure Montjuïc. L’encarregat (www.canlleonart.com). 

20h Can Lleonart*
Sessió participativa d’Alella Valora l’Esport. Esteu convidats!

Dimecres 22 d’octubre 

21h Can Lleonart*
Cicle de Música Clàssica. Viena, punt de trobada. A càrrec de l’Or-
questra de Cambra Terrassa 48. Preu: 5€. Venda d’entrades a partir 
del 13 d’octubre (www.canlleonart.com).

Divendres 24 d’octubre 



ALELLA

del 23 al 26 d’octubre 
www.alella.cat/correllengua 

DE 10 A 18 H A LA PLAÇA D’ANTONI PUJADAS
DISSABTE 25 D’OCTUBRE DE 2014
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