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L’Ajuntament abaixarà l’IBI un 2% 
l’any vinent 

La informació municipal en el mòbil 
amb alellAPProp 

Els Drets Humans a Mirades al Món, 
del 12 al 15 de novembre 

Aquest mes de novembre està previst que finalitzi la 
construcció dels tres habitatges socials del carrer Canonge.  

Més pisos socials  
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El bon govern d’un municipi, o com a mínim l’intent, requereix 

d’una combinació de decisions, accions i polítiques en una 

proporció gens senzilla d’aconseguir. El que sí que tenim molt 

clar és que tot allò que fem persegueix l’interès general i la 

millora de la qualitat de vida dels qui vivim al nostre poble.

És per això que al passat ple d’octubre vam aprovar inicialment 

les ordenances fiscals per a 2015 mantenint la línia dels 

darrers anys en que hem anat reduint la pressió fiscal. Per 

a l’any vinent hem tornat a abaixar l’IBI d’un 2% i hem anat 

a buscar en l’impost de vehicles de tracció mecànica la 

bonificació màxima legal, fins al 100% en el cas dels vehicles 

antics i del 75% per als vehicles elèctrics, mantenint el 50% 

per a aquells considerats poc contaminants. 

Com som plenament conscients de l’esforç que significa fer 

front a l’IBI, enguany i per segon any consecutiu ara al mes 

de novembre, les persones majors de 65 anys i els més joves 

de 35 segons criteris de renda, i les famílies monoparentals 

i nombroses, podran accedir a unes línies d’ajuts que es 

referencien en l’Impost sobre Bens Immobles i que ajuden a 

reduir-ne l’impacte.

En paral·lel, ja hem adjudicat el nou servei de recollida de 

residus amb unes millores que tots podrem visualitzar, i hem 

tret a concurs els serveis de manteniment de l’enllumenat 

públic i de la neteja viària. Tots aquests serveis tenen un gran 

impacte sobre la qualitat de la via pública.

I mentrestant, i quan llegiu aquesta edició d’El Full estarem a 

punt o tot just haurem participat el 9 de novembre de manera 

massiva i pacífica en una demostració que la voluntat d’un 

poble no pot ser mai coartada per unes lleis injustes.
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Tres habitatges per a joves 

Aquest mes de novembre està previst 
que quedi enllestida la promoció d’ha-
bitatges socials del carrer Canonge i la 
urbanització de l’entorn, consistent  
amb la construcció d’un nou espai pú-
blic al carrer Girona i la connexió 
d’aquest carrer amb el carrer Canonge.

La nova promoció ha estat finança-
da i gestionada directament per l’Ajun-
tament i incrementa el parc local d’ha-
bitatges socials de lloguer amb tres 
pisos més, els quals s’afegeixen als 61 
de la promoció de Cal Doctor i als 8 de 
les Heures, promoguts i gestionats per 
la Generalitat. 

La nova promoció, que es destinarà 

························································································································································
La segona quinzena de novembre s’iniciarà el procés per adjudicar els tres habitatges socials del Canonge. 
························································································································································

Es preveu que les obres finalitzin aquest mes de novembre.

a lloguer com les altres dues, és un edi-
fici plurifamiliar de tres plantes dividi-
des en un habitatge en planta baixa, i 
dos habitatges, tipus dúplex a la pri-
mera planta. 

L’edificació, construïda a tres vents, 
té la façana principal al carrer Canonge 
i està adossada a la paret mitgera de 
l’edifici veí. La façana posterior té una 
eixida d’ús privatiu amb accés des de 
l’habitatge de planta baixa. La façana 
lateral dóna a un passatge de nova cre-
ació que connecta la placeta construï-
da al final del carrer Girona amb el 
carrer Canonge. L’habitatge de la plan-
ta baixa, amb accés directe des de la 

vorera del carrer Canonge, té una su-
perfície útil de 63 m2 i consta de pati 
privat, rebedor, dos habitacions, bany i 
una estança principal amb sala d’estar, 
menjador i cuina.

A la planta superior s’han construït 
dos habitatges dúplex que tenen accés 
directe des del passatge lateral que 
connecta el carrer Canonge amb el car-
rer Girona, mitjançant una rampa i una 
escalinata. Són dos pisos de 50m2 
amb sala-menjador i cuina, lavabo i 
escala interior a la planta dúplex amb 
un dormitori, bany complet i rentador 
amb galeria exterior.

Un cop finalitzat, l’edifici tindrà un 
nivell d’eficiència energètica i sosteni-
bilitat molt elevat. En la construcció 
s’han utilitzat sistemes constructius i 
tecnològics que permeten aquest nivell 
de certificació. 

Un nou espai públic 
Amb l’actuació s’urbanitza una placeta 
al final de carrer Girona, on hi havia el 
diposit d’aigua, de 265 m2 amb arbrat, 
mobiliari urbà i enllumenat públic. La 
intervenció ha permès l’obertura d’una 
nova travessia, mitjançant una escali-
nata per a vianants, que facilita la con-
nexió de la Riera Principal i el barri del 
Canonge amb la part superior del barri 
d’Alella Mar, un nou recorregut per ac-
cedir a la Serreta des del carrer Lleida i 
la Riera Principal. 

Les obres es van iniciar a finals de 
novembre de 2013 i van ser adjudica-
des a l’empresa Xavier Alsina per un 
import de 351.456 euros (IVA inclòs). 

Procés d’adjudicació 

Els tres habitatges del carrer Canonge es desti-
naran al lloguer per a joves d’entre 18 i 35 anys. 
L’Ajuntament té previst obrir la convocatòria per 
presentar les sol·licituds la segona quinzena de 
novembre, un cop aprovades les bases. Més in-
formació a www.alella.cat/habitatge. 
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Alella en el mòbil 
···································································································
L’Ajuntament posa en marxa “alellAPProp” una aplicació per a mòbil amb 
notícies, agenda, comerços, serveis i informació turística. 

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

L’Ajuntament ha creat una nova eina 
per comunicar-se amb la ciutadania a 
través del telèfon mòbil. Es diu “alellAP-
Prop” i es una aplicació dissenyada per 
Android i Iphone que ofereix informació 
del municipi d’una manera fàcil i ràpida 
les 24 hores dels 365 dies de l’any. La 
aplicació, que està període de proves, 
recull l’agenda d’activitats, les notícies 
de l’Ajuntament, el directori d’empre-
ses, comerços i serveis, la guia de bars 
i restaurants, els allotjaments, les rutes 
patrimonials, les propostes de senderis-
me i enoturisme. També inclou un for-
mulari que permetrà comunicar les inci-
dències que es detecten a la via pública, 
adjuntant-hi una imatge i les coordena-
des via GPS. A través d’aquest nou mit-
jà també es podran enviar alertes de 
l’Ajuntament, mitjançant notificacions 
PUSH. 

L’IBI s’abaixa un 2% i s’amplien les subvencions
······················································································································································
L’Ajuntament rebaixa el coeficient municipal de l’IBI que passa del 0,706 al 0,62%. 

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

L’Ajuntament ha decidit mantenir l’any 
vinent la política de rebaixa de la pres-
sió fiscal que ve aplicant des de l’any 
2013, pel que fa a l’impost que més 
repercussió té en la ciutadania: l’Im-
post de Béns Immobles (IBI). El coefi-
cient municipal que s’aplica des de 
l’Ajuntament per calcular aquest im-
post s’abaixa per tercer any consecutiu 
passant del 0,706 al 0,62%, de ma-
nera que es produirà una rebaixa glo-
bal del 2% en la recaptació d’aquest 
impost. 

Amb el nou reajustament, l’impost 
se situa en el mateix nivell de 2011, 
abans que l’Estat obligués a incremen-
tar un 10% addicional aquest coefici-
ent. El tipus de gravamen, aprovat per 
l’Ajuntament, ha passat del 0,74 al 
0,62 en els darrers quatre anys.  

Amb la rebaixa del 2%, l’Ajunta-
ment deixarà de recaptar a l’entorn de 
95.000€ l’any vinent per l’IBI, que és 
la principal font d’ingressos municipal.  
Pel que fa a l’IBI dels béns rústics i els 
de característiques especials es mante-
nen els coeficients al 0,70 i l’1,3%, 
respectivament.  

Bonificació per cotxes antics i elèctrics                            
La modificació de l’ordenança regulado-
ra de l’IBI es va aprovar provisionalment 
i per unanimitat en el Ple municipal del 
30 d’octubre. En la mateixa sessió tam-
bé es va acordar incrementar les bonifi-
cacions de l’Impost de Vehicles de Trac-
ció Mecànica que s’apliquen als vehicles 
antics, passant del 50% al 100%, i 
ampliar al 75% la bonificació per a ve-
hicles elèctrics.

Més ajuts per a l’IBI 

L’Ajuntament té previst estendre el paquet de 
subvencions que aplica des de l’any passat a 
la gent gran, el joves emancipats i les famílies 
nombroses i monoparentals que viuen en règim 
de lloguer. S’incrementarà la franja d’edat que es 
podrà beneficiar d’aquests descomptes, incloent 
una subvenció del 30% de la quota líquida per 
a joves de 27 a 35 anys. A més, se suprimirà 
el requisit de viure sol perquè els majors de 65 
anys es puguin beneficiar de les subvencions del 
50%. Per poder-se acollir a aquests descomptes 
cal tenir una renda inferior a 2 vegades l’IMPREM 
si viu una persona sola o 3 vegades l’IMPREM si 
es tracta de dues persones. També cal emplenar i 
presentar les sol·licituds fins al 28 de novembre. 
Més informació a www.alella.cat/tributs 
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per un veí del municipi sobre el llança-
ment d’aliments que ja no compleixen 
uns estàndards per a la venda. Aquests 
primers contactes van culminar amb la 
signatura de dos convenis de col-
laboració entre l’Ajuntament, Sorli-Dis-
cau i Càritas per posar en marxa el re-
bost d’aliments frescos.

NOVEMBRE 2014

La primera recollida es va fer el 23 d’octubre. 

·······················································································································································
L’Ajuntament i l’Associació Casal d’Alella van signar el 17 d’octubre les escriptures de cessió de la finca de Santa Madrona.

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

El Casal ja és municipal 

Aprovat el projecte d’enderroc

La Junta de Govern Local va aprovar inicialment 
el 9 d’octubre el projecte tècnic de les obres 
d’enderroc de l’edifici de Santa Madrona amb 
un pressupost de 99.751 euros (IVA inclòs). 
El projecte, que està sotmès a informació pú-
blica fins a finals del mes de novembre, plan-
teja l’enderroc total de l’edifici, construït l’any 
1971, mitjançant un  sistema manual i mecànic. 
L’Ajuntament preveu iniciar les obres d’enderroc 
durant el primer trimestre de 2015. 

L’alcalde d’Alella, Andreu Francisco, i el 
president de l’Associació Casal d’Alella, 
Albert Garcia, van signar el 17 d’octu-
bre l’escriptura pública de cessió a 
l’Ajuntament de la finca de Santa Ma-

drona número 12. La signatura de l’es-
criptura pública culmina el procés de 
cessió del Casal a l’Ajuntament acordat 
entre les dues parts en un conveni sig-
nat el passat 24 de juliol.

Segons aquest conveni, l’associació 
Casal d'Alella cedeix a l’Ajuntament la 
propietat de la finca per a la construc-
ció d’un nou equipament sociocultural 
de titularitat municipal, que comptarà, 
com a mínim, d'una sala polivalent d’ús 
públic amb una capacitat per a uns 
300 espectadors, i d’un local social per 
a ús de l’Associació Casal d’Alella. 
L’Ajuntament assumirà el cost de l’en-
derroc, la construcció del nou edifici i el 
mobiliari del local social, a més de les 
despeses de subministrament. També 
es compromet a fer totes les actuacions 
possibles per tal que les obres del nou 
equipament estiguin finalitzades en un 

termini aproximat de dos anys. L’edifici 
de Santa Madrona està tancat al públic 
des de finals de juny i l’associació rea-
litza les seves activitats en un mòdul 
prefabricat instal·lat al pati de Can 
Gaza.

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

El rebost d’aliments s’ha posat en marxa 
a partir dels convenis signats amb Sorli-
Discau i Càritas i gràcies a la implicació 
de l’Associació de Dones Montserrat Roig 
··················································

La signatura de les escriptures es va fer el 17 d’octubre. 

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

El rebost d’aliments frescos ja està en 
marxa. El 23 d’octubre es va fer la pri-
mera recollida d’aliments que lliura 
Sorli-Discau a l’Ajuntament per fer-los 

arribar, a través de Càritas, a la gent 
necessitada del poble, evitant així el 
malbaratament d’aliments. Inicial-
ment, les recollides es fan cada setma-
na i seran fruites i verdures. 

La iniciativa parteix de la implica-
ció de l’Associació de Dones Montser-
rat Roig. L’entitat va contactar amb el 
supermercat després de ser alertades 

Més de 18.700 euros d’ajuts al 
desenvolupament del món rural
La convocatòria d’ajuts del pro-
grama de suport rural ha atès 
enguany 16 de les 17 sol·licituds 
presentades amb una aportació 
total de 18.757€. D’aquests, 650€ 
són per a recuperació de béns patri-
monials associats a l’activitat agrà-
ria; 12.957€ es repartiran entre les 
sol·licituds presentades per a la 
millora i manteniment de l’activitat 
agrària; i 5.193€ han estat conce-
dits per a la dinamització i la pro-
moció de l’activitat agrària. 

En funcionament la zona blava 
d’alta rotació del carrer Balmes
El 3 de novembre es va posar en 
funcionament la zona blava d’alta 
rotació habilitada al carrer Balmes. 
Es tracta d’una zona blava gratuïta 
amb vuit places d’aparcament, en 
els quals es podrà estacionar durant 
un temps màxim de 15 minuts —
amb indicador horari—, de dilluns a 
divendres, entre les 8 i les 20h.

El rebost d’aliments frescos 
comença a omplir-se
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Millores al Camp d’Esports 

L’Ajuntament ha executat aquest dar-
rers mesos diverses obres de millora al 
Camp d’Esports Municipal. El camp 
s’ha adequat amb els elements neces-
saris per a la pràctica esportiva del 
rugbi, la qual cosa permet al Club de 
Rugby Alella utilitzar el Camp d’Es-
ports en els partits que juga a casa. 
Una de les altres actuacions realitza-
des ha estat la rehabilitació del pavi-
ment i les dutxes dels vestidors, que 
s’havien fet malbé per l’ús i la humitat. 
Per últim també s’han instal·lat tres 
mòduls prefabricats: dos com a ofici-
nes i espai de reunió i un altre com a 
magatzem del material de rugbi. El 
conjunt de les actuacions ha suposat 
un inversió de l’entorn dels 65.000€. 

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

Els escolars s’apropen a la vinya

Amb l’objectiu de donar a conèixer el 
territori i la cultura enològica del muni-
cipi, les regidories d’Educació i de Medi 
Ambient han encetat aquest any un 
programa d’activitats adreçades a 
alumnes de primària dels centres edu-
catius del poble. Sota el títol “Cone-
guem la vinya”, s’han realitzat tres 
tallers pràctics de seguiment del cicle 
vital de la vinya i del raïm, a la Vinya 
Testimonial de Can Magarola i en una 
finca de la Vall de Rials, en els quals 
han participat 60 alumnes de l’Escola 
Fabra de tercer i quart de primària. 

Les sessions es van iniciar al febrer 
i van culminar el passat 8 d’octubre 
amb una activitat en la qual els alum-
nes van observar el final del cicle de la 
vinya, i van poder tallar, collir i trepitjar 
el raïm, a més de recollir una mostra 
de most que servirà per continuar el 
procés de fermentació a classe. Les 
dues primeres sessions es van fer a 

Retirada l’antena de telefonia 
del Camí de Can Serra
La companyia Vodafone va retirar a 
començament d’octubre l’antena de 
telefonia mòbil que estava instal-
lada des de l’any 1997 al Camí de 
Can Serra, a tocar de la pista d’es-
ports de l’Escola Fabra.  

Subvencions als cursos de natació
Una quarantena d’infants nascuts 
l’any 2008 i empadronats a Alella 
s’han acollit als cursos de natació 
subvencionats per l’Ajuntament a la 
piscina del Complex Esportiu Muni-
cipal. Els cursos es realitzen des de 
l’1 d’octubre i fins al 31 de maig i 
es pot triar entre tres torns: dimarts 
i dijous a les 17.30h i a les 18.30h 
o bé dissabte a les 12h. 

Obertes les inscripcions al 
programa de parelles lingüístiques 
El 27 de novembre s’enceta una 
nova edició del programa Voluntari-
at per la llengua de parelles lingüís-
tiques, que promou l’Ajuntament 
des de l’any 2005 amb l’objectiu de 
facilitar un espai de trobada entre 
voluntaris/es lingüístics que ajuden 
a practicar la llengua catalana i per-
sones aprenentes que volen millorar 
la fluïdesa verbal. Les persones in-
teressades a participar han de pre-
sentar les sol·licituds a la Regidoria 
d’Educació (educacio@alella.cat) 
fins al 20 de novembre. El progra-
ma, que té el suport del Centre de 
Normalització Lingüística, consis-
teix en deu trobades d’una hora set-
manal. El 27 de novembre s’ha pro-
gramat un acte informatiu i de 
presentació de les parelles que es 
farà a partir de les 18.30h a la sala 
polivalent de les antigues Escoles 
Fabra. 

···································································································
Les regidories d’Educació i Medi Ambient promouen activitats perquè els 
alumnes de primària coneguin el territori i el món vitivinícola. 

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

finals d’hivern i de primavera, coinci-
dint amb les èpoques de poda i de flo-
ració, respectivament. Aquest curs es 
continuaran les activitats amb els 
alumnes de cinquè de primària de l’Es-
cola la Serreta. 

Les sessions estan dinamitzades per 
Rafael Barnadas, pagès vinyataire, que 
és l’encarregat de fer les explicacions. 

Alumnes de l’Escola Fabra a la sessió del 8 d’octubre. 

···································································································
El camp s’ha adequat per a la pràctica del rugbi i s’han instal·lat dos mòduls 
prefabricats per a oficines i un altre per a magatzem. 

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

Aquestes intervencions són un pas més 
a les reformes iniciades l’any 2004 
amb la instal·lació de la gespa artifi-
cial. El 2010 es van estrenar vestidors 
i es va repintar el camp i les graderies i 
l’any 2012 es va ampliar dos metres 
més l’alçada de la xarxa protectora per 
evitar que les pilotes anessin a la carre-
tera. 



Els Drets Humans a Mirades al món 
Com avançava la darrera edició d’El 
Full, les Jornades de Cooperació Inter-
nacional Mirades al món tractaran 
enguany sobre els Drets Humans i com 
es vulneren aquests drets a diferents 
països, inclòs Catalunya. 

Les jornades s’obren el 12 de 
novembre a les 20h a Can Lleonart amb 
la taula rodona No hi ha dret! Els Drets 
Humans a dia d’avui, en la qual Aida 
Guillén, gerent de l’Institut de Drets 
Humans de Catalunya, i Pep Parés, 
d’Amnistia Internacional, ens ajudaran 
a reflexionar sobre quina és la situació 
actual i les flagrants vulneracions dels 
drets que es produeixen al món.

 L’endemà, el 13 de novembre a les 
20h, el debat es trasllada a Can 
Manyé. L’espai d’art i creació acollirà 
una taula rodona amb una doble temà-
tica: s’analitzaran els drets de l’infàn-
cia durant els darrers 25 anys, amb les 
aportacions de Maria Mur d’UNICEF; i 
també es parlarà de la situació que 
viuen els immigrants i els drets de ciu-

tadania per a tothom amb Beatriu 
Guarro, presidenta de SOS Racisme. 
Les jornades continuen amb la inaugu-
ració i la visita guiada a l’exposició 
“Escoles d’altres mons”, el 14 de 
novembre a Can Manyé. El darrer dia 
de Mirades al Món, el dissabte dia 15 
de novembre, és el dia de la Festa de la 
Cooperació Internacional. Serà a partir 
de les 11h a la Plaça de l’Ajuntament i 

consistirà en una xocolatada de comerç 
just, la gimcana del 0,7% i l’espectacle 
infantil Cooperem o competim? d’Oriol 
Canals. 

Les jornades s’acomiaden amb l’es-
pectacle de música i dansa Mand-
ginka, la ruta dels esclaus, a càrrec de 
la Fundació Akwaba que es farà a Can 
Lleonart a les 18h. Més informació a 
www.alella.cat/miradesalmon. 
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Una mirada a les ‘Escoles d’altres mons’ 
···································································································
Can Manyé acull fins al 30 de novembre l’exposició del fotògraf Kim Manresa.

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

Dins del programa de Mirades al Món, 
l’espai d’art i creació Can Manyé acull 
del 14 al 30 de novembre l’exposició 
“Escoles d’altres mons”, un projecte 
educatiu que pretén aprofundir i cons-
cienciar la població sobre el dret a 
l’educació, la solidaritat, la tolerància, 
les desigualtats socials i la diversitat. 

L’exposició recull un excel·lent tre-
ball fotogràfic realitzat per Kim Manre-
sa, fotoperiodista de La Vanguardia, al 
llarg de molts anys de viatges per dife-
rents indrets del món. Són 50 fotografi-
es que mostren escoles, mestres i alum-
nes de més de 30 països i que fan 
reflexionar sobre els desequilibris i les 
desigualtats, però també sobre l’esforç 
de mestres i alumnes per fer realitat el 
dret a l’educació, malgrat les dificultats. 

Comissariada per l’escriptor salva-

dorenc Carlos Ernesto García, l’exposi-
ció compta amb la col·laboració de 80 
intel·lectuals de gran prestigi mundial, 
entre ells 10 premis Nobel de Literatu-
ra, que han posant la lletra a les imat-
ges per deixar clar que les injustícies i 
les desigualtats només es poden eradi-
car per mitjà de l’educació. 

 “Escoles d’altres mons” és una ex-
posició itinerant de la Diputació. Va co-
mençar a viatjar el 2006 i ja ha visitat 
més de 50 municipis i ha rebut més de 
35.000 visites. El seu pas per Alella co-
mença el 14 de novembre a les 20.30h 
amb la inauguració i la visita guiada a 
càrrec del comissari de l’exposició. 
S’han programat tallers per a alumnes 
de primària i secundària i un taller fami-
liar obert a tota població que es farà el 
diumenge 23 de novembre a les 12h. 

La festa de la cooperació internacional es farà el 15 de novembre a la Plaça de l’Ajuntament. 
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Dia contra la violència masclista 
L’Ajuntament i les dues entitats de do-
nes d’Alella commemoren, com cada 
any, el dia Internacional contra la Vio-
lència envers les Dones que se celebra 
el 25 de novembre, amb diferents ac-
tes programats per recordar les 
víctimes i dir no a aquesta 
xacra social. 

El tret de sortida és 
la 3a Cursa Popular 
contra la Violència de 
Gènere que organitza 
l’Associació Dones So-
lidàries el diumenge 16 
de novembre. La cursa 
consta de dues modalitats: 
de 5 o 10 quilòmetres, amb arri-
bada i sortida a la Riera Principal 
(més informació a www.donesso-
lidariesalella.cat).

El 25 de novembre, l’Associació de 
Dones Montserrat Roig, té previst plan-
tar un arbre de la solidaritat i llegir un 
manifest contra la violència de gènere, 

a les 12h a la Plaça de l’Ajuntament, 
davant del seu local. 

L’acte institucional de celebració es 
farà a les 18.30h a la Plaça de l’Ajun-
tament i consistirà en la lectura del 

manifest, a càrrec de les dues as-
sociacions de dones del muni-

cipi, una encesa d’espel-
mes i un enlairament de 
globus en record de les 
víctimes amb desitjos 
escrits en aquell mateix 
moment. Seguidament, 
a Can Manyé, es farà un 

taller per a l’Igualtat amb 
el títol “Actuem!”. 

La celebració del 25N 
inclou també dos classes 
de defensa personal que es 

faran el dia 26 al Pavelló d’Es-
ports Municipal, i dues xerrades 

a l’Institut d’Alella adreçades a alum-
nes de 3r d’ESO i 1r de Batxillerat que 
es faran el 26 i 27 de novembre. 

Tres estudiants rebran la Beca 
Verema edició Pedro Ballesteros 
Tres alumnes de primer i segon de 
Grau Superior de Gestió Comercial i 
Màrqueting Enològic es beneficia-
ran de la primera Beca Verema, 
edició Pedro Ballesteros, destinada 
a sufragar el 50% del cost acadè-
mic del curs 2014-2015: cada 
alumne rebrà 187€. 

Una trentena de parades al 
Mercat de Segones Oportunitats 
La tercera edició del Mercat de 
Segones Oportunitats, que es va 
celebrar el 25 d’octubre, va reunir 
una trentena de parades a la plaça 
d’Antoni Pujadas. Al mercat es van 
poder trobar tot tipus d’articles de 
segona mà, com roba i comple-
ments, joguines, parament de la 
llar i objectes de decoració. Alguns 
paradistes també van aprofitar 
l’ocasió per posar a la venda arti-
cles de creació pròpia. 

 

La Fira de Professionals i Comerç
Una quarantena d’expositors van 
participar a la 2a Fira de Professio-
nals i Comerç d’Alella que es va ce-
lebrar el 5 d’octubre a la Plaça de 
l’Ajuntament. La trobada econòmi-
ca i empresarial es va desenvolupar 
en un ambient festiu i va servir per 
fer un tast dels serveis i productes 
que ofereix el teixit econòmic del 
municipi. Durant la fira es van orga-
nitzar tallers i es van sortejar obse-
quis oferts pels mateixos expositors. 

La cinquena Setmana del Vi DO 
Alella guanya públic 
···································································································
L’edició d’enguany ha atret 3.010 participants, un 48% més que l’any anterior. 

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

La Setmana del Vi DO Alella guanya 
seguidors i es consolida com un esde-
veniment de referència en el territori de 
la DO. En aquesta cinquena edició s’ha 
tornat a incrementar el nombre de par-
ticipants, passant dels 1.103  de 2012 
i els 2.035 de l’any 2013, als 3.100 
d’aquest any. Aquest increment de par-
ticipació representa un augment del 
48% respecte a l’any anterior i explica 
el cartell de “ple” de la majoria de les 
activitats proposades als 18 municipis 
participants.   

Del total de les 70 activitats progra-
mades en aquesta edició, 43 estaven 
organitzades per establiments i empre-
ses privades, i la resta eren actes pro-
moguts pels ajuntaments o bé directa-
ment pel Consorci DO Alella. 

Concurs de Fotografia DO Alella
Marta Amigó és l’autora de la foto gua-
nyadora del III Concurs de Fotografia 
DO Alella de la V Setmana del Vi DO 
Alella.

Imatge de la foto guanyadora. 
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Els Premis Literaris recorden Montserrat Abelló

Can Lleonart va ser escenari el 26 
d’octubre d’una edició molt especial 
del lliurament de Premis Literaris mar-
cada pel record a Montserrat Abelló, la 
poeta que va apadrinar i que va acom-
panyar aquests premis des de la seva 
creació.  La vida i l’obra de l’escriptora, 
que va morir el 9 de setembre a l’edat 
de 96 anys, va ser-hi present amb les 
intervencions de molts dels oradors, 
que van recitar alguns dels seus poe-
mes i  van destacar la importància de 
la seva obra i el seu compromís amb la 
llibertat i amb la vida. 

La part més emotiva de l’homenat-
ge va ser l’estrena de l’espectacle poe-
ticomusical de Laia Noguera i Celeste 
Alias, acompanyades amb la guitarra 
de Santi Careta, basat en poemes de 
Montserrat Abelló. L’espectacle recull 
l’essència vital de la poeta posant veu i 
música a la seva poesia, una poesia 
que “és llum i saviesa”, segons parau-
les de la poeta Laia Noguera. 

El record a Montserrat Abelló va ser 
una constant durant tot l’acte de lliura-
ment dels premis, més enllà de l’ho-
menatge que s’havia programat. La 
seva figura va ser recordada tant pels 
membres del jurat com per alguns dels 
guardonats que van explicar diferents 
anècdotes viscudes amb la poeta. 

Tres premis i tres mencions especials
El jurat dels diferents premis va desta-
car l’alt nivell dels treballs aspirants: 
Enguany se n’han presentat 109 obres: 
18 al Maria Oleart, 88 al Guida Alzina 
i 3 a l’Isidre Pòlit. 

El guanyador del XVIIIè premi de 
poesia Alella a Maria Oleart va ser Ser-
gi Roche amb 30, una obra de narrati-
va social que reflexiona de forma con-
tundent i original sobre el món en el 
qual vivim marcat per la dependència a 
les noves tecnologies. El jurat també va 
concedir dos mencions especials a Rai-
mond Aguiló, per l’obra Al mig de la 

Obres premiades

XVIII edició Alella a Maria Oleart 

Obra guanyadora ‘30’ de Sergi Roche Font  

Menció especial ‘Al mig de la boira’ de 
Raimond Aguiló Bartolomé 

Menció especial ‘El volum dels dies’ de Laura 
Dalmau Fernández 

XIV edició Alella a Guida Alzina

Obra guanyadora ‘Brigada de neteja’ de Maria 
Eugènia Gisbert Calduch

Menció especial ‘Història certa de Can 
Bragueta’ de Vicent Fausto Manzano 

XI edició Alella a Isidre Pòlit

Obra guanyadora ‘El Sol és la Lluna, rondalla 
d’un pare astroenredaire’ de Jordi Boladeras 
Sancho

Laia Noguera, Celeste Alias i Santi Careta van posar la cirereta de l’homenatge a la poeta Montserrat Abelló. 

boira, i a Laura Dalmau per El volum 
dels dies. 

El premi de contes Alella a Guida 
Alzina, que enguany arriba la XIV edi-
ció, va recaure en l’obra Brigada de 
neteja, de Maria Eugènia Gisbert. El 
jurat també va fer una menció especial 
a l’obra Història de Can Bragueta, de 
Vicent Fausto. 

Per últim, el jurat del XIè premi Ale-
lla a Isidre Pòlit va premiar l’obra El Sol 
és la Lluna, rondalla d’un pare astroen-
redaires, de Jordi Boladeras, per la seva 
tendresa, correcció gramatical i cons-
tructiva i per l’associació mitològica. 

Els premiats: Maria Eugènia Gisbert Calduch, Sergi Roche Font i Jordi Boladeras Sancho.  
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Ses Majestats busquen ajudants 
Ses Majestats els Reis Mags neces-
siten la col·laboració dels alellencs i 
les alellenques per portar la il·lusió 
als infants de la població. Si teniu 
més de 16 anys podeu participar a 
la cavalcada fent de patge i acom-
panyar els Reis Melcior, Gaspar i 
Baltasar i el Patge Reial en la seva 
visita a Alella. Per participar cal 
apuntar-se a Can Lleonart abans 
del 12 de desembre (93 540 40 
24 canlleonart@alella.cat).

Paneres culturals a la Biblioteca
La Biblioteca torna a sortejar aquest 
Nadal una panera cultural i una pa-
nereta cultural. Per participar en 
aquests sortejos cal demanar un 
mínim de quatre documents en 
préstec, en qualsevol suport, del 10 
de novembre al 18 de desembre. El 
sorteig de les dues paneres es farà 
el divendres 19 de desembre a les 
18.30 i a les 19h, respectivament. 
Els premis són: audiovisuals, lots 
de llibres i entrades per a diferents 
esdeveniments festius i culturals. 
Poden optar a la panera cultural els 
usuaris i usuàries majors d’edat. La 
panereta cultural està reservada per 
als lectors i usuaris fins a 14 anys. 

Concurs de pessebres
Els afeccionats al pessebrisme 
tenen de nou una cita amb el con-
curs de pessebres que convoca 
cada any l’Ajuntament. El concurs 
es divideix en quatre categories: 
Grup A (fins a 12 anys); Grup B 
familiar i diorames (més de 12 
anys); Grup C escoles i Grup D enti-
tats, residències i comerços. Les 
inscripcions es poden presentar fins 
al 9 de desembre a Can Lleonart. 
Els premis es lliuraran el 13 de 
desembre a les 12h. Més informa-
ció i inscripcions a Can Lleonart 
(935404024 i nadeurl@alella.
cat).

Canvi horari al Consultori Local
Per reorganització del servei, el 
Consultori Local d’Alella obrirà no-
més en horari de matí els dies 24 i 
31 de desembre i el 5 de gener. 
Durant les vacances nadalenques 
les consultes de pediatria s’aten-
dran a l’ABS del Masnou. 

Mes de tertúlies a Can Lleonart 
Can Lleonart ha programat quatre ter-
túlies per a aquest mes i una per a co-
mençament de desembre, de temàti-
ques molt variades i amb convidats 
especialitzats en cadascuna de les ma-
tèries. La primera proposta és la tertú-
lia de l’antropòloga Trina Milan sobre la 
revolució humana i social que suposa 
Internet i les connexions digitals. 

El segon convidat és el periodista 
Antonio Franco, ex director d’El Periòdi-
co de Catalunya: ell parlarà sobre la si-
tuació política i social que estem vivint 
a Catalunya. El músic i divulgador mu-
sical Joan Vives torna novament per 
oferir un tast dels primers anys musicals 
de Beethoven, des dels anys de forma-
ció fins a les guerres napoleòniques. 

Jaume Puig, economista i un dels 
experts més reconeguts de Catalunya 
dins del món financer, explicarà les mi-
llors opcions per a invertir al 2015. El 
programa de tertúlies finalitza el 4 de 
desembre amb un interessant proposta 
per ajudar-nos a descobrir com som en 
realitat de la metgessa homeòpata Es-
ter Torrella. 

La Fira de Nadal i els actes de 
La Marató, el 13 i 14 de desembre 

Un any més, Alella torna a implicar-se 
amb La Marató de TV3, que enguany 
celebra la 23a edició i està dedicada a 
les malalties del cor. El gruix dels actes 
solidaris es concentraran el cap de set-
mana del 13 i 14 de desembre, coinci-
dint amb la Fira de Nadal. 

Sol·licituds per a instal·lar parada
Les persones interessades a instal·lar 
una parada a la Fira de Nadal han de 
lliurar a l’Ajuntament les sol·licituds i 
la documentació requerida abans del 5 
de desembre. L’adjudicació del lloc de 
venda es realitzarà atenent la sol-
licitud presentada i seguint com a cri-
teris de prioritat l’ordre d’entrada, l’ido-
neïtat de l’article de venda (qualitat 
temàtica relacionada amb la festa, l’ar-
tesania local i alimentació qualificada) 
o la possessió del carnet d’artesà. La 
Fira de Nadal consta d’una cinquante-
na de parades ubicades a la plaça dels 
Germans Lleonart i la rambla d’Àngel 
Guimerà. Trobareu més informació a 
www.alella.cat/firanadal. 

Les tertúlies

Dijous 6 de novembre 
Internet, la revolució constant
A càrrec de Trina Milan, antropòloga, consultora 
i professora en innovació i Internet

Dilluns 17 de novembre 
Anàlisi de la situació política i social
A càrrec d’Antonio Franco, periodista 

Dijous 20 de novembre
Ludwing Van Beethoven (1a part)
A càrrec de Joan Vives, músic i divulgador 
musical

Dilluns 24 de novembre
Opcions per a l’inversor en el 2015
A càrrec de Jaume Puig, economista i director 
general de GVC Gaesco Gestión.

Dijous 4 de desembre
Descobrim qui som en realitat
A càrrec d’Ester Torrella, metgessa homeòpata

Totes les tertúlies són gratuïtes i es faran a les 20h a 
les Golfes de Can Lleonart.
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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 Equilibri

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

Els canvis que, en general, segurament ens aportin 
més valor són aquells de maduració lenta que afec-
ten la nostra manera d’aproximar-nos a la realitat i 
sentit de les coses, obrint-nos noves perspectives. 
I això, esclar, també val per a la gestió municipal. 
La crisi econòmica i el debat polític (que la nostra 
entrada en el Govern lluny d’apaivagar-lo, ha fet 
més intens i eficaç) han de servir per replantejar 
l’ús de l’eina més poderosa de què disposa el poder 
públic: la política fiscal, que lògicament implica 
repensar moltes altres coses. Recursos, objectius 
i prioritats públiques, en primer terme. També el 
marc de relacions entre  l’administració pública  i 
la iniciativa privada.

La pressió fiscal que s’imposa a ciutadans i 
empreses, a més dels seus propis límits, ha de res-
pondre sobretot a prioritats d’ordre social segons la 
realitat econòmica del moment, tenint ben present 
que la voracitat recaptadora de l’ Administració no 
és cap mite sinó una realitat que tendeix a confon-
dre instruments i objectius, amagant sovint greus 
mancances dels gestors públics. Una millor i més 
eficaç labor social no necessàriament implica més 
pressió fiscal. A Alella estem en disposició de ve-
rificar-ho. 

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. 

Transparència, informació i participació (tres botons de mostra)

De vegades ens indigna llegir segons quines coses. 
No perquè no sigui legítim que tothom pugui 
expressar-se com bonament cregui, sinó perquè 
algunes persones, fent ús de la demagògia d’una 
manera com a mínim qüestionable, pretenen sem-
brar dubtes sobre l’actuació municipal.

Ens atrevim a valorar la gestió econòmica 
d’aquest Ajuntament dels darrers onze anys com 
a bona. Hem fet avançar el nostre poble en serveis 
i equipaments tot mantenint uns comptes i nivells 
d’endeutament envejables, i els darrers dos anys, i 
també l’any vinent, hem volgut i hem pogut abai-
xar la pressió fiscal que suportem els veïns i veïnes 
d’Alella, fet també força insòlit en el context actual. 
Que algú com la portaveu de Gd’A es vulgui atorgar 
alguna capacitat de pressió en aquest cas ens fa 
escapar el somriure per sota del nas.

Ja no se’ns escapa el somriure quan se’ns qües-
tiona la transparència. El nostre Ajuntament l’any 
passat va ser un dels 34 d’un total de 947 ajunta-
ments a tot Catalunya que va rebre el segell Infopar-
ticip@ a la qualitat i la transparència de la comuni-
cació pública local, una certificació de la UAB que 
permet avaluar, a partir de l’anàlisi de 41 indica-
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L’actual escenari econòmic, que tímidament 
comença a apuntar símptomes de millora, acon-
sella mantenir l’actual política de moderació fiscal 
no imposant més càrregues als ciutadans ni a les 
empreses del nostre entorn. En aquest sentit es-
tem treballant per aplicar el 2015 una nova rebaixa 
de l’IBI, que passaria del tipus del 0,70 al 0,620, 
amb la congelació de totes les taxes i preus pú-
blics. L’aplicació d’aquestes mesures fiscals no han 
d’afectar en absolut els serveis municipals bàsics 
ni, com és la nostra prioritat, l’atenció a les per-
sones i col·lectius amb més dificultats, donant així 
continuïtat als acords entre CIU i ERC del 2012 
sobre un ampli conjunt de línees d’ajuts i bonifi-
cacions fiscals precisament per afavorir a aquests 
col·lectius.  

dors, el grau de compliment dels Ajuntaments. L’any 
2013 vam aconseguir una qualificació del 85,37% 
i enguany renovarem de nou aquest guardó amb 
més del 90% de compliment. Primer botó.  

El nostre grup va crear les reunions de barris 
a Alella que s’han vingut celebrant des de 2003 i 
que enguany convoquem al novembre. I hem estat 
impulsors del Reglament de Participació Ciutadana, 
que properament s’aprovarà definitivament, i que 
serà l’eina que ens permetrà establir les regles de 
joc i els nous canals de participació de la ciutadania, 
de forma activa, en la vida municipal. Segon botó.

En breu es posarà en funcionament l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà presencial, remodelant l’espai 
de la planta baixa de l’Ajuntament, i virtual, per 
poder realitzar tràmits des de casa. Tercer botó.

Tot i que algunes afirmacions interessades 
posin en qüestió el tractament que des de l’equip 
de govern donem a la transparència, la participació 
i la informació, estem convençuts d’avançar en la 
direcció correcta i, conscients que tot és millora-
ble, continuarem treballant en la consecució dels 
màxims nivells de transparència i d’implicació de la 
ciutadania. Per a mostra, tres botons. 
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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 El mirador municipal   

Parece ser que muchos se han instalado en lo que han 
venido en llamar “proceso”. Sólo el Partido Popular de Ca-
taluña, a través de su regidor, ha votado en contra o ha la-
mentado que los regidores municipales dediquen su tiem-
po y su dedicación a esos asuntos supramunicipales en 
lugar de dedicarlo a los problemas de nuestros vecinos, en 
exclusiva. Incluso los dos regidores del supuestamente “in-
dependiente” grupo Gent d’Alella se ha manifestado como 
auténticos independentistas. Según convenga, se abstie-
nen en cuestiones “supramunicipales” o se posicionan 
abiertamente y claramente del lado de grupos indepen-
dentistas en favor de la secesión. A estas alturas ya no van 
a engañar a muchos más con su pretendida “independen-
cia” y el “aquí caben todos”. Vienen de dónde vienen y son 
lo que son. Parece también evidente que ese grupo, Gd’A, 
ya ha decidido iniciar su especial precampaña y critican la 
“dedicación” del regidor del PP y se postulan como ejemplo 
de especial dedicación.  Lo cierto es que esta cantinela ya 
se viene oyendo desde que, cada vez que se posicionan en 
favor de la secesión, el regidor del PP pone de manifiesto 
su falaz discurso de independencia ideológica. Cuestionan 
las aportaciones que otros grupos puedan hacer o preten-
der dejar en evidencia al PP para erigirse en único grupo de 
oposición. Lo cierto es que la única y reiterada aportación 
que desde Gd’A se hace no pasa de la obsesiva demanda 

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

Flors a la Porxada 

El Ple del 30 d’octubre porta als alellencs bones 
noticies. Gent d’Alella va proposar millorar la ne-
teja de la porxada del mercat, especialment la del 
paviment, i posar-hi flors a les columnes de fer-
ro davant els establiments comercials: la regidora 
de Serveis Urbans va assentir sobre el primer as-
pecte, va prendre nota i assegurà que s’hi posaran 
les flors. Serà una bona benvinguda pel quiosc de 
premsa reobert de nou. La mateixa regidora explicà 
les millores de la nova contracta de neteja viària 
i s’aprovà l’adjudicació a Arca del Maresme de la 
recollida de residus sòlids. 

L’IBI a Alella, un dels més cars, es baixa dos punts; 
el que suposa 90.000€ menys d’ingressos d’un pres-
supost de 4.674.200 el 2014. Des de Gent d’Alella 
vam insistir en la importància de baixar la pressió fis-
cal sobre les famílies, de millorar la comunicació so-
bre les bonificacions i varem mostrar que Alella, amb 
el 62% dels seus ingressos provinents dels impostos 
directes, és l’Ajuntament que més recapta per IBI de 
tots els ajuntaments comparables de Catalunya. 

Ara cal fer un pas endavant per disminuir les 
despeses. És el moment d’obtenir estalvis econòmics 
com, per exemple, en la compra d’energia. Per això, 
hem proposat la realització d’un estudi gratuït sobre 

els estalvis que podríem tenir en la factura elèctrica, 
que Alella suposa una despesa de 506.000€ anuals.

Varem demanar a l’Alcalde per la situació de la 
xarxa de telecomunicacions d’Abertis i els continus 
talls de la senyal de TV i ens va assegurar que està 
treballant-hi en resoldre les múltiples incidències 
en un servei tan bàsic.

I no ens hem oblidat dels Escolapis!. A finals de 
l’estiu li varem fer arribar a l’Alcalde la fotografia 
d’un gran forat a la taulada de la Torre de l’entrada 
principal i l’Alcalde ens va informar que fa un mes 
que s’ha enviat un requeriment a la propietat per 
arreglar-lo. Sembla, que el nostre tresor oblidat po-
dria acabar en mans d’un grup inversor rus, el que 
no treu que l’obligació de l’Ajuntament sigui vetllar 
pel seu manteniment dia a dia. 

de “participación ciudadana”. En el POUM alardearon de 
las horas que su portavoz tuvo que dedicar comparándo-
las con las que el regidor del PP dedicó. Olvidan que el 
regidor del PP es jurista y tiene formación y conocimientos 
en materia urbanística y de planeamiento municipal por lo 
que una de sus horas de dedicación al POUM equivalen a 
varias decenas de horas de alguien que se dedica a la co-
municación política, elaboración de campañas electorales 
o fabricación de marcas y posicionamiento en el mercado. 
Lo mismo cabe decir de su descalificación al regidor del 
PP en el último pleno municipal. Fue una propuesta del 
regidor del PP al gobierno la que ha generado la presencia 
de un miembro de la oposición en las mesas de contrata-
ción municipales, como mecanismo de transparencia. Y es 
potestad del alcalde el designar, de entre los regidores de 
oposición, al representante. Dado que Gd’A no mostró nin-
gún interés en participar en ese control en la contratación, 
fue el regidor del PP el designado. Tratándose en muchas 
ocasiones de resolver cuestiones jurídicas, algo para lo que 
ninguno de los dos regidores del Gd’A tienen formación, no 
es necesaria en muchas ocasiones la excusable asistencia. 
Otro dato, el regidor del PP cuando tiene dudas y consultas 
que realizar al gobierno, usa un invento de un tal Graham 
Bell que suele funcionar….teléfono. Y siempre encuentra 
al otro lado una voz que atiende. 
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Glòria Mans 
manscg@alella.cat

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal de PSC 

El nou 9 de novembre

L’error del Consell d’Estat amb el nou 9N. El passat 
30 d’octubre, el Consell d’Estat Espanyol convocat 
d’urgència, va dictaminar injustament i per unani-
mitat la suspensió del nou9N. A hores d’ara el se-
güent pas és del tot clar, portar-ho al constitucional 
i legitimar-ne la suspensió. 

Des del Grup Municipal del PSC d’Alella volem 
mostrar el nostre total desacord amb la resolució 
presa per aquest òrgan de l’Estat Espanyol que no 
fa més que tirar benzina al foc, un foc, ja del tot 
imprevisible. El nou 9N és una demanda del tot 
legítima de la ciutadania de Catalunya que s›ha 
manifestat clarament en aquest sentit amb tres 
manifestacions del tot multitudinàries i massives, 
i per les que l’Estat Espanyol hauria d›haver donat 
una resposta positiva en les seves demandes del tot 
democràtiques i evidentment no ho ha fet. 

El nostre grup municipal sempre s’ha mostrat 
a favor del DRET A DECIDIR, i així ho varem fer 
evident en la nostra votació en el Ple Extraordinari 
del passat mes de setembre. Per tant, en la nostra 
opinió, no entenem aquesta manca de qualitat de-
mocràtica de l’Estat Espanyol a l’hora de deixar ex-
pressar-se a la ciutadania de Catalunya en un dret 
tan fonamental com la «LLIBERTAT D’EXPRESIÓ» 
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en una urna. 
També estem astorats veient com els preocupa 

moltíssim la consulta del nou 9N i no els preocupa 
gens ni mica les conseqüències de la retallada d’in-
versions a Catalunya en els pressupostos de l’Estat 
Espanyol, que condemna als catalans a no tenir les 
infraestructures necessàries, i col·loca a Catalunya 
quasi a la cua de les inversions a l’estat, augmen-
tant així la sensació de greuge continuat (amb raó) 
que pateix la Nació Catalana en vers la resta d’Es-
panya.

Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 31 DE JULIOL DE 2014. Podeu consultar l’acta del Ple al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Separació del Consorci Digital Mataró-Maresme.
El Ple va aprovar la separació de l’Ajuntament del Consor-
ci de la televisió digital local pública Mataró-Maresme del 
qual formava part des de 2006.
Aprovat per unanimitat 
Resolució del conveni de delegació al Consell Comarcal 
del Maresme del servei municipal de recollida selectiva. 
El Ple va aprovar la resolució del conveni signat el 1999 
entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Maresme, de 
delegació del servei de recollida selectiva de vidre, paper/
cartró i envasos, amb efectes a 31 de desembre de 2014.  
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, CiU, PSC i PP i 
l’abstenció de Gd’A. 
Delegació a la Diputació la recaptació de multes coerciti-
ves i costes judicials.
El Ple va aprovar delegar a l’Organisme de Gestió Tributària 
el cobrament de les multes coercitives i les costes judicials. 
Aprovat per unanimitat
Aprovació del Pla Econòmic i Financer fins a 2015.
El Ple va aprovar el Pla Econòmic i Financer, realitzat per 
la Diputació, el qual determina que en els exercicis 2014 
i 2015 es tornarà a l’estabilitat pressupostària.
Aprovat per unanimitat

Expedient de modificació de crèdit.
El Ple va aprovar un expedient de modificació de crèdit per 
transferència per un import de 35.495€ que procedeixen 
d’una partida d’imprevistos i que es destinaran a retribuci-
ons bàsiques, al Consorci digital Mataró-Maresme, al Fes-
tival d’Estiu i al control de la legionel·la en els equipaments 
municipals. 
Aprovat per unanimitat 
Sortida d’Alella de l’ADF la Conreria.
El Ple va aprovar la sortida d’Alella de l’ADF la Conreria i 
la recuperació de tot el material, per tal d’incorporar-se a 
l’ADF d’Alella, pendent de creació.
Aprovat per unanimitat
Contractació del servei de recollida de residus sòlids urbans.
El Ple va aprovar l’expedient de contractació del servei de 
recollida de residus amb un pressupost màxim anual de 
622.000€ i una durada de 4 anys, prorrogables dos més. 
El nou servei incorporarà la gestió de les cinc fraccions. 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, CiU, PSC i PP i 
l’abstenció de Gd’A. 
Adhesió a la commemoració del centenari de la Mancomu-
nitat de Catalunya.
Aprovat per unanimitat
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629 727 293
649 919 129
659 999 755
659 494 043 (adaptat) 
639 134 403

TAXIS D’ALELLA

Servei de taxi al preu de 2€
Per a majors de 65 anys i persones amb discapacitat 
La resta d’usuaris amb un límit de 6 viatges anuals
De dilluns a divendres de 7 a 20 h.

93 555 23 39 

TAXI A DEMANDA

DEIXALLERIA MÒBIL
Del 4 al 9 de novembre 
Del 2 al 7 de desembre (dia 6 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 consultes sobre consum en el bus consum instal·lat 
a l’aparcament de Can Lleonart 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: NOVEMBRE - DESEMBRE

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

6, 7 i 8 de desembre         MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
13 i 14 de desembre         BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
20 i 21 de desembre         GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
25 de desembre                GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
26, 27 i 28 de desembre   MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
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

De 10 a 13h Supermercats d’Alella 
Recollida d’aliments per a Càritas d’Alella (també el 8 i 9 de novembre). 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig 

Divendres 7 de novembre 

9.30h Plaça d’Antoni Pujadas
3a Cursa contra la Violència de Gènere (www.donessolidariesalella.cat).
Organitza: Associació Dones Solidàries

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

Diumenge 16 de novembre

9.30h Can Lleonart*
Tertúlia: Internet, la revolució constant. A càrrec de Trina Milan, 
antropòloga, consultora i professora en innovació i Internet. 

Dijous 6 de novembre 

Diumenge 16 de novembre 
9.30h Riera Principal
3a Cursa contra la Violència de Gènere de l’Associació Dones 
Solidàries. 
Dimarts 25 de novembre
12h Davant del local de les Dones Montserrat Roig
Plantada de l’arbre de la solidaritat i lectura de manifest. 

18.30h Plaça de l’Ajuntament
Lectura del manifest institucional, encesa d’espelmes i enlairament 
de globus en record de les víctimes.

19.15h Can Manyé
Actuem! Taller per l’Igualtat. 
Dimecres 26 de novembre 
11 i 20h Pavelló Municipal d’Esports 
Classe de defensa personal (Krav Maga). 

Dia Internacional contra la Violència envers les Dones 

Fins al 7 de novembre 
“El Maresme en la línia del temps de la Guerra de Successió”

Del 14 al 30 de novembre 
“Escoles d’altres mons”, del fotoperiodista Kim Manresa 
Inauguració: divendres 14 de novembre a les 20.30h
Taller familiar: diumenge 23 de novembre a les 12h 

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

Exposicions a Can Manyé*

20h Can Lleonart*
Tertúlia. Ludwing Van Beethoven (1770-1827) 1a part. A càrrec de Joan 
Vives, músic, divulgador musical i locutor-redactor de Catalunya Música.

Dijous 20 de novembre 

17.30h Can Manyé
Xerrada-debat adreçada a famílies interessades en temes d’incapacita-
ció i tutela. A càrrec de professionals de la Fundació Tutelar Santa Clara. 
Organitza: Fundació Tutelar Santa Clara

21h Can Lleonart*
Cicle de Música Clàssica. “400 anys en una hora”. A càrrec de l’Or-
questra Camerata XXI (www.canlleonart.com). 

Divendres 21 de novembre 

20h Can Lleonart*
Tertúlia. Opcions per a l’inversor en el 2015. A càrrec de Jaume Puig, 
economista i Director General de GVC Gaesco Gestión. 

Dilluns 24 de novembre 

21h Can Lleonart*
Cicle de Música Clàssica. Quartet Cosmos: Helena Satué i Bernat Prat 
(violins) i Carlota Amargós (viola) i Oriol Prat (violoncel). 

Divendres 28 de novembre 

9.15h Celler Marfil 
Taula rodona: Idees fresques i cafè calent: creant sinergies
Organitza: Alella Negocis

Divendres 14 de novembre 

8.45h Davant de la Plaça d’Antoni Pujadas 
Sortida cultural a Barcelona. Visita guiada a les seus de correus de la 
ciutat i a la casa Lleó i Morera. Preu sòcia: 30€ i no sòcia: 45€. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig

10h Sala de Plens de l’Ajuntament*
Banc de sang. 

10.30h Oficina de Turisme*
Visita “Alella, 1.000 anys d’història” (oficinaturisme@alella.cat). 

Dissabte 29 de novembre 

9.30h Ajuntament de Vilanova del Vallès 
Passejada pel Parc de la Serralada Litoral (oficinadeturisme@alella.cat).
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral

Diumenge  9 de novembre 

7.30h Plaça d’Antoni Pujadas*
Sortida: De Tavertet a Rupit (www.canlleonart.com).

Dimecres 12 de novembre 

8h Parada de bus de Can Lleonart*
Sortida a Port Aventura (www.alellajove.cat i alellajove@alella.cat)

13h a 14.30 Oficina de Turisme*
Enotast. Vi, caça i bolets (www.alella.cat/turisme). 

Dissabte 15 de novembre

18.45h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig 
Portes obertes nova activitat “Diverteix-te ballant”
Organitza: Associacio de Dones Montserrat Roig

20h Can Lleonart*
Tertúlia. La situació política actual. Amb Antonio Franco, periodista.  

Dilluns 17 de novembre 

19.30h Espai Jove*
Taller de cuina colombiana. Aprendrem de cuina i del país, amb Marta 
Rafa i Marc Viladecans, becats d’estades solidàries (www.alellajove.cat). 

Dimecres 19 de novembre

19h Ajuntament de Premià de Dalt 
Lliurament de premis del 6è Concurs Fotogràfic del Parc de la Ser-
ralada Litoral i inauguració de l’exposició de les fotos presentades.  
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral 

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Poesia de amor i desamor. A càrrec de Rafael Túria.

Dimecres 26 de novembre 

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
L’hora del conte. Els contes que fan bullir el calder de la iaia Maria. 
A càrrec d’Eva González. 

Dimarts 18 de novembre

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura: Hamlet, de William Shakespeare. 

Dijous 13 de novembre



Trobades amb el govern

Ibars Meia
dimarts 11 de novembre

Canonge, Can Sors, Gaietana, Montals, Mar i Muntanya, Can Teixidó, La Soleia, La Solaia i La Serreta
dijous 13 de novembre

Cal Baró, Nova Alella, Sarota, Verge de la Mercè, Gaggioli, Eixample i Can Vera
dimarts 18 de novembre

Font de Cera, Can Magarola, Alella Parc, Mas Coll i Can Comulada
dijous 20 de novembre

Vallbona, Centre Urbà, El Rost, Cal Vell i Cal Doctor
dimecres 26 de novembre

TOT

GRATUÏT

20.30h

Sala de Plens


