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L’Ajuntament endreça i adequa com a 
aparcament un solar del carrer Àfrica.

S’estrena el Mostast, un taller de 
tast didàctic per a infants.  

El web municipal torna a obtenir el 
segell de transparència. 

L’Ajuntament modifica el model de la recollida de residus per 
millorar-ne els resultats i endreçar les àrees d’aportació.  

Canvis en els residus   
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En portada
Nou model de recollida de residus 

Els mandats municipals són de quatre anys. Un temps que 

es pot fer llarg o molt curt. Un termini però, en el que els 

qui tenim l’oportunitat de governar al servei dels nostres 

conciutadans anem desplegant allò que vam proposar a les 

eleccions municipals i totes aquelles coses que sense haver-

se destacat en aquell moment suposen una millora del dia a 

dia de la gent, tant en serveis com les necessàries actuacions 

en la via pública i equipaments municipals.

És per això que arribant al final d’aquest mandat, i no 

per qüestions electoralistes com algú voldria imaginar o 

entendre, ens apressem a finalitzar tot allò en que portem 

mesos quan no anys treballant-hi. Fa uns dies hem dut a 

terme la pavimentació del carrer Guilleries en el seu tram 

d’Alella, durant les properes setmanes veureu com es finalitza 

l’arranjament de l’espai d’estacionament i contenidors al 

carrer Àfrica, o el parc infantil a la Serreta, i es comencen les 

adequacions dels parcs del Canonge i del carrer les Heures, 

les obres de manteniment i millora del pavelló, l’enderroc 

de l’antic Casal d’Alella, es comencen a substituir àrees 

de contenidors, i moltes de  les llumeneres i bombetes de 

l’enllumenat viari, comencen les obres de la nova Oficina 

d’Atenció a la Ciutadania o, si tot va com ha d’anar, la 

urbanització de la connexió per a vianants a Mas Coll entre 

Cal Duch i Can Pareras, entre d’altres.

La culminació d’una feina de llarg recorregut que consolida 

la millora continua del nostre poble amb la que estem 

compromesos.    

No vull tancar aquest escrit sense donar les gràcies a totes 

aquelles persones i entitats que van participar a la gravació 

del videoclip de la cançó Ets Alella el passat dissabte 13 de 

desembre i a tothom qui durant aquest darrer mes de l’any 

amb les seves accions sigui tant organitzant com donant han 

demostrat la solidaritat del nostre poble. Us desitgem un feliç 

any 2015!
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El nou contracte contempla l’arranjament i la unificació de les àrees de recollida. 

Nou model de recollida de residus 
···································································································
El nou servei, que es posa en marxa l’1 de gener, inclou la recollida de 
totes les fraccions i incorpora diverses millores ambientals. 
···································································································

L’Ajuntament posa en marxa aquest 
mes de gener un nou sistema de reco-
llida de residus que inclou importants 
canvis respecte al servei actual. El nou 
model de gestió es planteja amb la 
voluntat de fer un salt qualitatiu, millo-
rar-ne els resultats, incrementar el 
reciclatge i racionalitzar i endreçar les 
àrees d’aportació i el seu impacte a la 
via pública. Aquests són els objectius 
principals del nou contracte que es va 
adjudicar en el Ple del 27 de novembre 
a l’empresa L’Arca del Maresme 
Empresa d’Inserció SLL —que és la 
mateixa que s’encarregava fins ara del 
servei— per un import anual de 
561.019€ i una durada del contracte 
de quatre anys i més dues possibles 
pròrrogues anuals. 

Les novetats 
A més del rebuig i l’orgànica, el nou 
servei incorporarà la gestió de la reco-
llida selectiva de residus d’envasos, 
vidre, paper i cartró que estava dele-
gada des de 1998 al Consell Comarcal 
del Maresme. Per acostar la recollida a 
la ciutadania totes les àrees —115 
aproximadament— incorporaran les 

Calendari de la deixalleria mòbil 
Del 2 al 4 i del 27 de gener a l’1 de febrer

Del 24 de febrer a l’1 de març

Del 24 al 29 de març

Del 21 al 26 d’abril

Del 19 al 24 de maig

Del 16 al 21 de juny 

Del 14 al 19 de juliol

De l’11 al 16 d’agost

Del 22 al 27 de setembre

Del 6 a l’11 d’octubre

Del 3 al 8 de novembre

De l’1 al 6 i del 29 de desembre al 3 de gener

cinc fraccions. El nou contracte preveu 
l’execució d’obra civil d’arranjament 
d’àrees, instal·lació d’abraçadores i 
tancaments amb fusta, per tal de reduir 
l’impacte visual a la via pública. 

Es canviaran tots els contenidors, 
que seran d’un únic model de 1.100 
litres, dels colors específics de cada 
fracció.  A més seran de materials més 
sostenibles, que redueixen un 85% les 
emissions de gasos amb efecte hiver-
nacle en la fabricació. 

La nova contractació també inclou 
l’adquisició d’un nou vehicle de reco-
llida, així com la incorporació de siste-
mes de geolocalització i aplicacions 
informàtiques per detectar i resoldre 
incidències. Així mateix es contempla 
una aportació econòmica per a tasques 
de seguiment i control de la correcta 
execució del contracte, l’aportació de 
bosses compostables i el finançament 
de campanyes de sensibilització. 

Recollida comercial i voluminosos 
El nou servei també introdueix millores 
en la recollida comercial com ara l’habi-
litació d’àrees exclusives per a residus 
comercials amb les cinc fraccions i 

Calendari de recollida de residus 
Fracció Resta: Dilluns (parcial), dimarts, 
dimecres (parcial), dijous , divendres, dissabte 
i diumenge. 

Fracció Orgànica (FORM): Dilluns, dimecres, 
divendres i diumenge. 

Fracció Paper i Cartró: Dimarts, dijous, 
divendres i dissabte.

Fracció Envasos: Dilluns, dimecres i 
divendres.

Fracció Vidre: Dijous 

l’increment de la recollida porta a porta 
de paper i cartró, amb la possibilitat 
d’ampliar-la a altres fraccions. La reco-
llida de voluminosos passa de dos a 
tres dies i s’implementarà un servei de 
reutilització.

El contracte també inclou un 
important refoç de la neteja i el mante-
niment dels contenidors i de les àrees, 
la implantació d’una segona màquina 
per a oli domèstic i nous pots, l’aporta-
ció de saques per a la recollida de res-
tes vegetals, a més del manteniment 
de la recollida de roba i de la neteja 
d’abocaments incontrolats. 
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························································································································

Comencen les obres de l’OAC 
···································································································
Provisionalment, a partir del mes de febrer es traslladaran a un nou empla-
çament la recepció i el registre municipal i l’Organisme de Gestió Tributària. 

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

L’Ajuntament iniciarà aquest mes de 
gener els treballs d’adequació de la 
nova oficina d‘atenció ciutadana OAC. 
El nou espai d’atenció ocuparà la plan-
ta baixa de l’edifici municipal, on s’ubi-
ca actualment, i una part de l’edifici 
municipal veí. Així es podrà disposar 
d’una superfície útil de 135m2, de ma-
nera que es podran agrupar en un ma-

teix espai l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
i l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona (ORGT). 

Trasllat provisional de les oficines 
Les obres es faran per fases per facilitar 
en tot moment que es pugui mantenir 
l’atenció al ciutadà. Així, inicialment 
s’habilitarà la part de l’edifici annex 
amb façana amb la rambla d’Àngel Gui-
merà com a recepció i registre munici-
pal. Les oficines de l’ORGT s’ubicaran 
provisionalment al carrer Doctor Corbe-
ra. El trasllat es preveu entre els mesos 
de febrer i març i durant un termini de 
dos a tres mesos. Un cop acabades to-
tes les obres s’obrirà l’OAC definitiva, 
amb l’accés de la Plaça de l’Ajunta-
ment. Les obres d’adequació de les ofi-
cines i la dotació de mobiliari tenen un 
cost aproximat de 120.000€. 

Les obres es faran per fases per facilitar l’atenció. 

L’Ajuntament adjudica el servei de l’enllumenat 

El Ple de l’Ajuntament va adjudicar el 
4 de desembre a l’empresa SECE el 
servei de control de funcionament, 
conservació i manteniment de l’enllu-
menat públic per un import anual de 
102.494€, així com les obres d’inver-
sions associades per un import total de 
657.203€. L’adjudicació, que es va 
aprovar per unanimitat, té una durada 
de tres anys, prorrogables fins a un 
màxim de sis. 

La novetat principal de la nova ad-
judicació són les inversions associa-
des. L’actuació parteix d’un estudi rea-
litzat per l’Oficina Tècnica de Canvi 
Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació 
de Barcelona per encàrrec de l’Ajunta-
ment. El treball fa una anàlisi de l’estat 
actual de les instal·lacions i assenyala 

les inversions i les actuacions que cal 
fer per reduir el consum elèctric. L’estu-
di contempla, entre d’altres actuaci-
ons, la substitució de 1.400 làmpades 
de mercuri per d’altres de vapor de 
sodi que afavoreixen l’estalvi energètic 
ja que permeten una reducció substan-
cial de la potencia elèctrica i, a més, 
són més respectuoses amb el medi 
ambient perquè contenen molt menys 
mercuri i provoquen menys contamina-
ció lumínica. Actualment més de la 
meitat dels 3.500 punts de llum de la 
via pública ja disposen de làmpades de 
vapor de sodi. 

A banda de la substitució de les 
làmpades i l’adequació dels punts de 
llum al nivell lumínic que requereix 
cada zona, també es contempla l’en-

cesa controlada per rellotge astronò-
mic a la totalitat dels 52 quadres de 
llum existents per a afavorir l’estalvi. 

L’estalvi energètic és l’objectiu de la nova contracta. 

Baixa el preu de la T-10
L’Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM) va aprovar el 12 de desem-
bre rebaixar de 10,30 a 9,95€ el 
preu de la targeta T-10 d’una zona. 
La resta de títols integrats es man-
tenen igual que l’any 2014. El preu 
del bitllet senzill continua sent de 
2,15€. La T-10 social, el títol de 
transport subvencionat per l’Ajunta-
ment, es manté en 6,80€, la matei-
xa tarifa dels darrers quatre anys. 
Es poden beneficiar d’aquest títol 
subvencionat les persones amb dis-
capacitat, menors de 25 anys, ma-
jors de 65 anys, aturades i amb 
discapacitat. Aquest títol només es 
pot utilitzar a les línies de transport 
urbà (Alella Exprés i Alella Cicumval-
lació) i es pot d’adquirir a les ofici-
nes de l’Ajuntament i a l’Espai Jove.

Eleccions als Consells Escolars 
L’Institut Alella, l’Escola La Serreta, 
l’Escola Fabra i la Llar d’Infants 
Municipal Els Pinyons han renovat 
la meitat dels membres: represen-
tants dels pares i mares, del profes-
sorat i un del PAS. 

···································································································
El nou contracte inclou obres per valor de més de 657.000 euros per afavorir 
l’estalvi energètic.

···································································································
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En marxa el parc infantil de La Serreta 

L’Ajuntament ha iniciat aquest mes de desembre 
les obres d’adequació de la zona verda compresa 
entre els carrers Catalunya i La Vinya, al costat de 
l’Escola La Serreta, per a convertir-la en un parc in-
fantil. Les obres consisteixen en la realització dels 
treballs necessaris per a l’adequació de l’entorn: 
rebaixa i reblert del paviment, col·locació de la 
tanca perimetral de fusta a l’àrea de jocs, senya-
lització i enllumenat públic, a més de la instal·lació 
de jocs infantils. 
A més de dotar el barri de La Serreta d’una nova 
zona infantil, de més de 200 m2, l’acondicionament 
d’aquest nou espai públic té per objectiu propiciar 
un lloc d’esbarjo i joc segur per a la canalla i de 
relació entre les famílies a la sortida de l’escola. 
El nou parc disposarà de set elements de joc infan-
til de fusta: un balancí de peu; un gronxador amb 
seient tipus niu; una peça de sorra oscil·lant; una 

estructura de dos nivells i túnel; una torre hexago-
nal i dos balancis de molla. 
Les obres, que van ser adjudicades a l’empresa Gi-
nés & Godinez, tenen un cost de prop de 45.000 €. 

Pavimentació a Guilleries  

L’Ajuntament va enllestir al mes de desembre les 
obres de pavimentació del carrer Guilleries. Els 
treballs, que es van fer entre el 17 i 19 de de-
sembre, van ser executats per l’empresa Obras y 
Pavimentos Brossa SA i han suposat una inversió 
de 20.000€. 

Reformes al carrer Àfrica 

Final d’any en obres. L’Ajuntament 
acomiada l’any 2014 amb moltes 
actuacions en marxa, entre les quals 
destaca el condicionament i millora del 
carrer Àfrica, al nucli d’Alella de Mar.  
La intervenció pretén endreçar el solar 
de més de 600m2 situat al costat de 
l’aparcament, que fins ara estava molt 

deixat, i que durant molt anys ha estat 
utilitzat en condicions precàries com 
a aparcament del veïnat. Els treballs, 
que es van iniciar a començaments de 
desembre, tenen per objectiu l’adequa-
ció de la parcel·la per millorar-ne les 
condicions d’ús i de servei, reconvertint 
el solar en un aparcament pavimentat 
públic amb capacitat per a una trente-
na de vehicles. Els treballs consistei-

···································································································
L’Ajuntament endreça la parcel·la de la caseta del dipòsit per millorar-
ne les condicions d’ús com a aparcament públic. 
···································································································

Les obres es van iniciar a començaments de desembre. 

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

S’han retirat les plaques de 
microciment i s’ha pavimentat el solar 
amb l’objectiu de reconvertir-lo en un 
aparcament públic.
···················································

xen, principalment, en la pavimentació 
del solar i en l’enderroc i la retirada de 
les estructures i els elements que esta-
ven malmesos i obsolets, com ara les 
plaques de microciment. També s’han 
sanejat i pintat els murs i la caseta del 
de l’antic dipòsit d’aigua existents. La 
reforma inclou, a més, l’habilitació de 

dues zones de recollida selectiva de re-
sidus, una per als veïns i una altra per 
als comerciants, la millora de l’enllu-
menat i de la jardineria de la zona, la 
instal·lació de nou mobiliari urbà i la 
senyalització. Les obres van ser adjudi-
cades a Gines & Godinez per un import 
de 39.890€.
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El Mostast ensenya els infants la cultura enològica 
·······················································································································································
La programació de l’Enotast es complementa amb tallers didàctics de tast de most per a infants de 4 a 12 anys. 

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

Difondre la cultura enològica i el conei-
xement de la terra entre els infants és 
l’objectiu de la nova proposta que posa 
en marxa la Regidoria de Promoció 
d’Alella: el Mostast. Són tallers didàc-
tics de tast de most adreçats a infants 
de 4 a 12 anys i dinamitzats per una 
pedagoga, en els quals s’ensenyarà a 
la canalla a experimentar amb els cinc 
sentits el fruit d’aquesta terra. S’han 
programat una dotzena de tallers en els 
què es treballarà, d’una forma amena i 
divertida, les aromes, els colors, el tac-
te, els gustos i l’oïda de tot el procés 
d’elaboració des de la vinya al most. 

Concurs gràfic

Enotast

L’Ajuntament ha convocat un concurs de disseny, 
adreçat exclusivament a dissenyadors professio-
nals i remunerat, per a la creació de la imatge 
gràfica del Mostast de l’Oficina de Turisme. Se 
seleccionaran tres equips finalistes, a partir de 
la valoració dels books i els currículums de tots 
els professionals que es presentin, que seran 
els que rebran l’encàrrec de dissenyar la imatge 
gràfica del Mostast, tenint en compte que es pu-
gui aplicar a diversos elements de marxandatge 
i que tingui una variació gràfica mensual. L’ob-
jectiu del concurs es crear una imatge infantil, 
divertida, innovadora i que apropi els infants al 
món de la vinya i la vitivinicultura. El termini per 
participar en el concurs finalitza el 29 de gener 
(a les 19h si es lliura presencialment i a les 24h 
si es lliura per e-tram). Podeu consultar les ba-
ses a www.alella.cat/concursmostast

Vine i tasta els vins DO Alella un dissabte cada 
mes. Consulta la programació anual de l’Enotast 
a www.alella.cat/enotast

Visites guiades familiars 

Tallers didàctics: Mostast 
Tallers d’aromes sobre la vinya i la poda
21 de febrer, 21 de març i 25 d’abril a les 13h 

Tallers de colors i tacte de most  
25 d’abril, 30 de maig a les 13h i 20 de juny a les 12.30h

Tallers de gustos: dolç, àcid, salat i amarg
4 de juliol, 8 d’agost i 26 de setembre a les 12.30h 

Tallers d’oïda: la fermentació i les veus dels cellers 
17 d’octubre, 14 de novembre i 12 de desembre

Cal inscripció prèvia. Preu: 3 euros. 
Més informació a www.alella.cat/turisme 

Conèixer el patrimoni en família 

Els tallers infantils coincideixen amb 
les sessions d’Enotast, de manera que 
l’experiència enològica es converteixi 
en una activitat familiar, en la qual els 
adults podran participar en el tast de 
vins mentre els infants assisteixen als 
tallers. A diferència de l’Enotast, que 
no requereix inscripció, al Mostast si 
que cal apuntar-s’hi prèviament. El 
preu dels tallers infantils és de 3€ i es 
poden adquirir packs familiars per 15€ 
que inclouen el Mostast i l’Enotast. Per 
a les famílies monoparentals i nombro-
ses el preu del pack és de 13€. Més 
informació a www.alella.cat/turisme. 

·······················································································································································
L’Oficina de Turisme amplia les visites guiades a l’itinerari “Alella, 1.000 anys d’història” amb sessions familiars. 

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

Les visites a la ruta patrimonial “Alella, 
1.000 anys d’història”, que es van po-
sar en marxa el març de 2013, es re-
noven amb una nova oferta de visites 
temàtiques i de visites familiars. 

Enguany les visites programades el 

darrer dissabte de cada mes tindran el 
valor afegit d’aprofundir en diferents 
aspectes del patrimoni alellenc: la 
Guerra Civil, les dones, els rellotges de 
sol, les vies de comunicació i fondes, el 
món pagès, Gaudí, les cooperatives, 

Diumenge 8 de febrer, 8 de març, 12 d’abril, 10 de maig, 14 de juny i 12 de juliol. Dissabte 8 d’agost. Diumenge 6 de setembre, 11 d’octubre i 8 de novembre
Lloc de trobada: Oficina de Turisme. Hora: 10.30h. Preu: 4,50 euros (3 euros, de 4 a 12 anys).

personatges de 1714, els senyors 
d’Alella i les creus de pedra. 

La nova oferta de la Oficina de Tu-
risme també incorpora visites guiades 
familiars. Més informació a www.ale-
lla.cat/turisme.
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·······································································································································

Neix la Guia d’Enoturisme de la DO Alella 

Sorteig de les copes de la Verema 
L’Ajuntament organitza un sorteig 
de les copes sobrants de les dife-
rents edicions de la Festa de la 
Verema a través del facebook de 
l’Oficina de Turisme l’últim dia de 
cada mes a partir del mes de gener. 
L’objectiu d’aquesta iniciativa és 
dinamitzar la participació a la 
pàgina de facebook de l’Oficina de 
Turisme, animant a les persones 
seguidores a pujar més fotografies i 
vídeos relacionats amb la promoció 
d’Alella. Poden participar en el sor-
teig totes aquelles persones que ja 
siguin seguidores del facebook o 
que es donin d’alta fent un clic en 
“M’agrada” d’aquesta pàgina, i que 
comparteixin més de dues fotogra-
fies o més de dos vídeos al llarg del 
mes amb aquesta pàgina. Per triar 
la persona guanyadora es valorarà 
l’interès dels comentaris que acom-
panyin les fotografies o vídeos en el 
sentit que aportin valor o coneixe-
ment respecte al món vitivinícola i 
del territori, a més de la qualitat 
tècnica de la fotografia o el vídeo. 
El premi consistirà en una caixa de 
sis copes catavins de la Festa de la 
Verema de les passades edicions i 
el veredicte es publicarà en face-
book la primera setmana del mes. 

Es torna a convocar el premi 
a la millor iniciativa d’enoturisme 
···································································································
Les sol·licituds es poden presentar fins al 27 de febrer de 2015. 

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

La Regidoria de Promoció d’Alella ha 
tornat a convocar el 2n Premi  a la Mi-
llor Iniciativa Enoturística amb l’objec-
tiu de promoure l’activitat econòmica i 
promocionar el municipi com a desti-
nació turística. El concurs pretén fo-
mentar que les empreses i professio-
nals del sector turístic —cellers, 
restaurants, allotjaments, botigues es-
pecialitzades de vi, etc.— dissenyin 
nous productes enoturístics que es pu-
guin comercialitzar, per tal de dotar el 
municipi de més oferta turística. 

Hi poden participar professionals 
del sector turístic que proposin un pro-
ducte enoturístic a realitzar en Alella. 
Les propostes han de complir els requi-
sits d‘originalitat, realització local, via-
bilitat, perdurabilitat, a més de la ces-
sió de drets d‘imatge perquè 
l‘Ajuntament pugui publicar i promoci-
onar la proposta. Per poder participar 
cal presentar les sol·licituds amb la 

documentació requerida (veure les ba-
ses a www.alella.cat/concursenoturis-
me) fins al 27 de febrer de 2015. 

La proposta guanyadora rebrà 
2.500€ que es faran efectius en dos 
terminis: el primer en el moment del 
lliurament i el segon dos mesos després 
de la posada en marxa de la iniciativa 
enoturística premiada. El lliurament del 
premi es farà en un acte públic el 20 de 
març a les 20h a Can Lleonart. 

·······················································································································································
La publicació recull 89 espais enoturístics i més de noranta vins de la Denominació d’Origen. 

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

El territori DO Alella ja disposa d’una 
important eina de difusió de les pro-
postes d’enoturisme que ofereix: la 
Guia d’Enoturisme de la DO Alella. La 
publicació, promoguda pel Consorci 
DO Alella, és obra del sociòleg i escrip-
tor Lluís Tolosa i la sommelier i dietista 
nutricionista. Clara Antúnez. Tots dos 
han visitat, degustat, tastat, fotografiat 
i valorat l’oferta turística del món del vi 
d’aquest petit gran territori i han reco-
llit l’experiència en aquesta Guia. El 
pròleg és de la cuinera maresmenca 
Carmen Ruscalleda.  

La Guia, que es va presentar públi-

cament el 17 de desembre, aglutina 
tota la informació que el turista neces-
sita per a assegurar-se l’èxit 
de la visita: 8 cellers, 
9 projectes d’elabora-
ció de vi, 49 restau-
rants, 7 allotjaments, 7 
vinateries, 8 visites cul-
turals/museus, 6 esdeve-
niments enoturístics i 2 
empreses de serveis i 
agències especialitzades 
del món del vi. 

L’apartat de vins de la 
Guia té la complicitat d’un 

grup de tast, format per 13 persones del 
món del vi amb vincles pro-
fessionals i emocionals amb 
el territori, que han estat 
convidats a tastar i puntuar 
més de 90 referències DO 
Alella. La identitat dels 
vins, el paisatge de vinya, 
la història, la cultura del 
territori i els esdeveni-
ments enoturístics que-
den recollits amb més 
de 200 fotos a color. 

Se n’han editat 2.000 exemplars 
i es poden adquirir al preu de 19€.
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Programa d’hivern a l’Espai Jove 
L’Espai Jove ha preparat un pro-
grama d’activitats adreçat a joves 
de 16 a 30 anys que es desenvolu-
parà entre els mesos de gener i 
març. L’oferta trimestral inclou 
tallers, cursos i exposicions. Entre 
d’altres propostes, ofereixen con-
versa en anglès, swing, hatha 

vinyasa ioga, dansa 
africana, dansa con-
temporània, excel, 
autodefensa, maneig 
de desbrossadora i 
monogràfic bàsic de 
monitor/a de menja-
dors escolars. Les 
inscripcions es fan 
fins al 14 de gener. 
L’exposició “Crea-

te’n’ Share”, una experiència grà-
fica d’intercanvi juvenil, es podrà 
visitar del 2 al 13 de febrer a l’Es-
pai Jove. Fins al 9 de gener estan 
obertes les inscripcions al cap de 
setmana a la neu, que es farà el 31 
de gener i l’1 de febrer, hi ha dues 
ofertes, esquiar o fer snow a les 
pistes de Les Angles o raquetes de 
muntanya i banys termals a Dor-
res. Més informació i inscripcions a 
www.alellajove.cat. 

El web de l’Ajuntament torna a 
obtenir el segell de transparència 

Més de 300 persones al videoclip “Ets Alella”

L’Ajuntament d’Alella és un dels 67 
municipis catalans amb més alt nivell 
de transparència informativa. Així ho 
certifica el Segell Infoparticipa, una dis-
tinció que acredita la màxima transpa-
rència dels continguts del web munici-
pal. L’alcalde d’Alella, Andreu Francisco, 
va recollir el 22 de desembre, el guardó 
en un acte celebrat al Palau de Pedral-
bes presidit per la vicepresidenta de la 
Generalitat de Catalunya, Joana Orte-
ga, i el rector de la UAB, Ferran Sancho.

Alella ha assolit una puntuació del 
90,20% sobre 100 (5 punts més que 
la primera avaluació) en els indicadors 
de transparència de la informació pu-
blicada al web municipal. El Segell In-
foparticipa a la qualitat i la transparèn-
cia de la comunicació pública local és 
un distintiu creat pel Laboratori de Pe-
riodisme i Comunicació per a la Ciuta-

Més de 300 persones van participar en 
el rodatge del videoclip de la cançó Ets 
Alella que es va enregistrar el 13 de 
desembre. La cançó ha estat compo-
sada pel cantautor alellenc Narcís 
Perich per encàrrec de l’Ajuntament 
amb l’objectiu de disposar d’una melo-
dia que identifiqués el poble i la seva 
gent. La cançó es va presentar pública-

dania Plural de la UAB. El Segell Info-
participa es basa en els resultats de 
l’avaluació dels webs municipals a par-
tir de 41 preguntes formulades per in-
dagar si ofereixen informació sobre 
quatre qüestions bàsiques: qui són els 
representants polítics, com gestionen 
els recursos col·lectius, com informen 
de la gestió i quines eines ofereixen per 
a la participació ciutadana.

Dels trenta municipis del Maresme, 
set han rebut la distinció: Mataró, Pre-
mià de Mar, Calella, Premià de Dalt, 
Vilassar de Mar, Arenys de Mar i Alella.

···································································································
L’avaluació està realitzada pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a 
la Ciutadania Plural de la UAB.

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

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

ment durant l’acte d’inauguració de la 
Festa de la Verema. 

La realització del videoclip ha 
comptat amb la producció executiva de 
l’alellenca Glòria Casanova i la direcció 
artística del també alellenc Abel Folk, 
actor i director de cinema i teatre, i de 
Joan Riedweg, director de cinema i de 
videoclips d’artistes tan coneguts com 

Estopa, Manolo García, Antonio Orozco 
o Joan Manuel Serrat. El videoclip es 
presentarà en un acte públic que se 
celebrarà properament, un cop enlles-
tida la feina d’edició. 

L’Ajuntament agraeix a totes les 
entitats i els veïns i veïnes d’Alella la 
seva col·laboració i la seva implicació 
en la realització d’aquest videoclip.
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Les primeres propostes de l’any de Can Lleonart 
···································································································
El 12 i 13 de gener es fan les inscripcions per a antics alumnes i nous usuaris 
d’Alella i a partir del 14 s’obren a tothom. 

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

Tertúlies

Richard Wagner. Amics de l’Òpera 
Dijous 15 de gener a les 19.30h
Situació política i social. Antonio Franco  
Dilluns 19 de gener a les 20h
Mindfulness. Àlex Germà
Dilluns 2 de febrer a les 20h
Velázquez i Goya. Toni Tomàs
Dijous 19 de febrer a les 20h
L’amor en temps de crisi. Susana Eva Martínez
Dijous 5 de març a les 20h

Sortides

Sortida amb raquetes als Pirineus orientals
Dimecres 11 de febrer a les 7.30h
Teatre Poliorama. “Polònia, el musical”
Dimecres 25 de febrer a les 19.30h
Parc Natural Muntanya de Montserrat
Dimecres 4 de març a les 7.30h
Travessa del Port de la Selva a Vilajuïga
Dimecres 25 de març a les 7.30h

Cursos i tallers: les novetats de la temporada 
Les antigues i noves 7 meravelles del món
Vikings, els homes del nord
Història del llibre
L’art del segle XVI a Europa
Els Càtars, història i doctrina dels bons homes
L’habitació d’Alella
Taller de camafeus
Taller de reciclatge de llautó
Gestiona el teu temps de forma eficaç
Les emocions, els sentiments i la seva gestió.

Integració al Mindfulness per a la salut
Excel intermedi. Mòdul base de dades
Word avançat
Fotografia i edició amb el mòbil
Taller de cuina amb “La Maria del Niu”
Plats tradicionals d’hivern amb modernitat
Tast comparat: vins atlàntics i mediterranis
Tast de vins de les Illes Balears
Converses en versió original 

El programa d’hivern de Can Lleonart 
oferix una seixantena de cursos i tallers 
de temàtiques molt diferents. Enguany 
les inscripcions s’obren el 12 i 13 de 
gener per als antics usuaris i els veïns i 
veïnes d’Alella i a partir del dia 14 de 
gener s’obren a tothom. 

L’oferta del trimestre inclou, com 
sempre, tertúlies, sortides, cinema i mú-
sica. El cicle de cinema social, progra-
mat per la Comissió de Cooperació Inter-

nacional, ha triat la projecció de dos 
pel·lícules: Territori Prohibit (22 de ge-
ner) i También la Lluvia (26 de febrer). 

Ritmes a les Golfes 
El cicle de Ritmes a les Golfes proposa 
dues sessions musicals: una amb Big 
Mama, el 20 de febrer, i una altra amb 
Andrea Motis i Joan Chamorro Group, 
el 6 de març. Les entrades es posen a 
la venda el 9 de febrer a un preu de 5€. 

Agustí Puig embolcalla Can Manyé de matèria poètica
·······················································································································································
L’exposició “Agustí Puig, 100 gravats de Roma” es pot veure del 23 de gener al 15 de febrer. 

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

Agustí Puig, el pintor sabadellenc que 
va seduir Woody Allen a la pel·lícula 
Vicky Cristina Barcelona, desplega el 
seu univers poètic a Can Manyé amb 
l’exposició “100 gravats de Roma”.

La mostra de gravats de l’artista, 
que s’inaugura el 23 de gener a les 
20.30h i es podrà visitar fins al 15 de 

febrer, s’acompanya amb una innova-
dora instal·lació dissenyada especial-
ment per a l’ocasió. Es tracta d’una 
instal·lació artística consistent a situar 
l’espectador en un espai completament 
recobert de pintura, talment com si fos 
l’avantsala d’un gran teatre.

L’exposició “100 gravats de Roma” 
arriba a Alella gràcies a la col·laboració 
de l’espai d’art i creació alellenc amb la 
Fundació Vila Casas. El treball s’em-
marca dins del projecte Itiner’ART a 
través del qual la Fundació pretén ator-
gar una major visibilitat a la creació 
contemporània, construint un pont de 

diàleg amb altres espais d’art d’arreu 
del territori català, com Can Manyé, 
per tal d‘establir noves sinergies que 
possibilitin un major nombre de lectu-
res de la producció artística.

Les arrels d’Agustí Puig es troben 
en la transvantguarda, el disseny gràfic 
i el còmic que, més tard, abandona per 
capbussar-se de ple en l'expressionis-
me. S’ha programat una visita comen-
tada per a diumenge 1 de febrer a les 
12.30h i un taller familiar per al diu-
menge 8 de febrer a les 12h, a càrrec 
d’Alba García, responsable d’una edu-
cadora artística.  
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Premis del concurs de pessebres
···································································································
La 23a edició del Concurs de Pessebres rep 25 composicions.

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

Grup A (Infantil)

Primer premi
Beth Villanueva Sánchez 

Segon premi
Adrià Anglada Estanyol

Tercer premi
Edu Martínez Vicente

Menció especial
Núria Vilaró Comas 

Menció especial
Jana Pruna Sánchez 

Grup B (Familiar)

Primer premi
Lluís Cañelles García 

Segon premi
Daniel i Eva Gómez Rodríguez

Menció especial
Bartomeu Mayoral Domingo 

Grup C (Escoles)

Primer premi
Escola Fabra
Santa Maria del Pino 

Segon premi
Alumnes de catequesi de la parròquia de Sant Feliu

El passat 13 de desembre es van lliurar 
a Can Lleonart els premis del 23è Con-
curs de Pessebres d’Alella. A l’edició de 
2014 s’han presentat 25 composici-
ons: 10 del grup A, 5 del B, 5 del grup 
C i 5 del grup D. El jurat, format en 
aquesta ocasió per Joan Martínez, 
Montserrat Figueras, Tina Llorente, 
Maria Font i Esther Jornet, va valorar 
l’originalitat, la qualitat i dificultat de 
les creacions que ha concorregut al 
concurs. 

Més de 5.300€ per a ‘La Marató’
Alella va tornar a bategar amb La Ma-
rató de TV3, dedicada enguany a la 
lluita contra les malalties del cor. Els 
alellencs i les alellenques van fer les 
seves aportacions a les activitats orga-
nitzades per l’Ajuntament i les entitats. 
En aquesta edició s’han recaptat  
5.337€, 192 més que el 2013. La Po-
lifònica Joia va recollir 1.200€; l’Esco-
la la Serreta 1.001€; el Casal d’Alella 
936€; la flashmob solidària d’Alta Ale-
lla 655; l’Associació de Dones Mont-
serrat Roig 623€; la Residència Els 
Rosers 146€; joves solidàries 113€; 
el Cros d’Alella i altres activitats es-
portives 112€; Esplai Guaita’l 110€; 
la Colla de Gegants, Capgrossos, Gra-
llers i Timbalers 96€; els Trabucaires 
del Vi d’Alella 90€; ADF Alella 73€; 

Més de 350 atletes al Cros d’Alella
La setena edició del Cros d’Alella 
va reunir més de 350 atletes de 
les diferents categories al circuit 
del Bosquet. Els millors classificats 
locals van ser Santiago Do Pico, 
Luca Valentyn Jorritsma, Àlex Valle, 
Pere Caballé, Laia Hernández, 
Lorenzo Jiménez, Júlia Sintas, Júlia 
Siuraneta, David Hernández, Marta 
Sintas, Dan Noah Vivas, Pol Rubio, 
Laia Ruth Vivas, Sara Damames, 
Edgar Olivares, Meritxell Vila, 
Juan C. Portela i Iolanda Mas de 
Xarxars. La prova va comptar amb 
la col·laboració de voluntaris del 
Club Esportiu Serra Marina.   

El 25 de gener tornen els Tres 
Tombs a Alella 
El 25 de gener els animals tornaran 
a desfilar pels carrers d’Alella per 
celebrar els Tres Tombs, una tradi-
ció popular que van recuperar fa 
dos anys els Trabucaires del Vi 
d’Alella amb el suport de l’Ajunta-
ment. La desfilada començarà al 
migdia i la benedicció dels animals 
es farà a partir de les 12.45h a la 
Plaça de l’Ajuntament, al costat de 
l’Església de Sant Feliu. De 9 a 
11.30h hi haurà un esmorzar de 
traginers a la Riera Principal. Com 
a novetat els infants podran gaudir 
d’una passejada en poni a la Riera.

La Biblioteca lliura la panera i la 
panereta culturals 
Núria Serra, amb el número 14, 
va ser la guanyadora de la panera 
cultural, que va sortejar la Bibliote-
ca el 13 de desembre. La panereta 
cultural va ser per a Gerard Dal-
mau, amb el número 104, i la va 
recollir el seu pare. 

CEP’S 58; pessebre de Can Lleonart 
43€; l’ANC Alella per la Independència 
41€; Creu Roja 23€; Mercat Municipal 
11€ i els Timbalers del Most 5€. 

Grup D (Entitats)

Primer premi
La Gavina

Segon premi
Residència Els Rosers

Tercer premi
Les Hortènsies

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

I el número premiat en la 8a Panera 
Cultural ha estat el 014 i la persona 
que el tenia la Núria Serra. Com 
veieu també ha passat a recollir-la.

El número premiat en la 5a Panereta 
ha estat el 104 i el guanyador és en 
Gerard Dalmau.
El seu pare ha recollit la panera que 
de ben segur li agradarà.

Gràcies a tots per participar i fins a 
la propera panereta!

Taller de dibuix infantil, un dels actes organitzats. 
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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 2015

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

Governar en coalició no és cosa fàcil de gestionar, 
sobretot, cal entendre-ho, per a qui té el poder real 
de l’Ajuntament. No és el mateix governar amb in-
dependents o amb unes sigles adossades poc relle-
vants, que fer-ho amb la principal força de l’oposi-
ció que és, de fet, l’alternativa de govern, l’adversa-
ri natural. Salvades les normals dificultats d’encaix, 
els resultats d’una coalició com aquesta sempre 
seran més beneficiosos per al poble que no pas ho 
puguin ser els de qualsevol altre govern. Amb la su-
peració del marc de l’aritmètica electoral, on sovint 
queden atrapats partits i projectes, es substituei-
xen inèrcies i vicis acumulats per l’estímul d’una 
nova i regeneradora competència interna. La bui-
dor electoralista en què solen degenerar els llargs 
governs en solitari, que fins i tot acaben avorrits de 
l’exercici del seu poder discrecional, cedeixen pas 
a l’autoexigència pròpia del projecte compartit  i 
el control recíproc de la gestió. És llavors quan es 
crea aquella mena de tensió que ho fa rutllar tot 
millor, amb un altre ritme i noves il·lusions. Té raó 
l’alcalde quan diu que les obres públiques d’aquest 
any electoral no poden ser titllades d’electoralistes: 
per primera vegada tots hi estem implicats.

A CDC tenim un doble compromís, que segura-

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. 

El ser i l’estar

Sense ànim d’encetar un debat lingüístic respecte a 
l’ús correcte dels verbs ser i estar, permeteu-nos que, 
des d’una perspectiva social i municipal, els diferen-
ciem com la manera de formar part de processos parti-
cipatius (ser) i el fet de viure o residir en un lloc (estar).

El nostre poble compta amb una seixantena d’en-
titats i associacions culturals, esportives, educatives, 
professionals i socials, a través de les quals es canalit-
zen moltes de les nombroses activitats que al llarg de 
l’any es desenvolupen al municipi. Són, en definitiva, 
el catalitzador que ens permet, com a integrants d’una 
mateixa col·lectivitat, passar d’un simple estar a un 
compromès ser. Des d’ERC+Sumem per Alella volem 
reconèixer i agrair públicament aquesta tasca i, com a 
grup majoritari de l’equip de govern, reiterem el nostre 
compromís de suport a les seves iniciatives, aplicant 
criteris d’equitat i rendibilitat social.

Tot i que això no representa cap novetat, ho volem 
fer palès pocs dies després d’haver viscut unes jor-
nades especialment significatives: la intensa sessió 
d’enregistrament d’imatges del videoclip de la cançó 
“Ets Alella” que va tenir lloc el passat dissabte 13 de 
desembre, amb la participació de més de 300 perso-
nes; la Fira de Nadal i els cada cop més nombrosos 
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ment escapi dels plantejaments tradicionals de la 
política. No farem campanya electoral contra cap 
adversari a batre. En tot cas, la nostra crítica ha 
de ser entesa com a autocrítica: som i ens sen-
tim plenament responsables d’aquests darrers dos 
anys de Govern. Assumim les seves mancances, 
els seus marges de millora i el seus resultats. El 
segon compromís, coherent amb l’anterior, és que 
sigui quin sigui el resultat electoral del proper maig, 
CDC mantindrà la seva disposició incondicional a 
governar en coalició, singularment amb ERC. De fet 
hi hauria una condició de fons per a l’entesa amb 
altres grups: compartir l’objectiu de la plena sobira-
nia de Catalunya com Estat independent.

Bon any 2015!

actes celebrats al llarg del mateix cap de setmana a 
favor de la Marató de TV3, que enguany ha permès 
superar la recaptació de l’any anterior; o la recent 
Festa Solidària organitzada per Alella Negocis. Tots 
aquests esdeveniments demostren inequívocament 
la voluntat d’una gran majoria de les nostres veïnes i 
veïns de “ser Alella”, de formar part activa del nostre 
municipi, de manera individual o des del moviment 
associatiu.

Com a alellencs i alellenques i, molt particular-
ment, com a representants electes del nostre poble, 
ens sentim especialment satisfets i orgullosos de 
poder compartir amb tanta gent aquest sentiment de 
pertinença que tan bé recull la tornada de la cançó 
d’en Narcís Perich: i és que tu m’agrades tant, tu 
m’agrades tant i aquí em vull quedar. I als qui encara 
no ho heu fet, us encoratgem a donar el pas definitiu 
de l’estar cap al ser.

Aprofitem per a desitjar-vos un feliç 2015, un any 
que ve carregat de moments importants a nivell local 
i nacional, en els que caldrà tenir molt clar qui som 
però sobretot qui i com volem ser. El futur immediat 
dependrà de les nostres decisions, el futur dels nostres 
fills i néts de l’encert en les nostres decisions. Bon any!
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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 De castas y descastados 

Como ciudadanos asistimos al mayor espectáculo de ma-
sas que la sociedad actual conlleva, además del deporte 
rey que sigue siendo el fútbol. Me refiero a la política en ge-
neral y a sus agentes en particular. A algunos, que ya son 
muchos, para ser correcto. En esa categoría podría incluir 
a grandes empresarios, bancarios, deportistas de élite… 
Pero los personajes principales de ese espectáculo son los 
políticos. Antes el mayor espectáculo era el circo, ahora lo 
es el Circo de la Casta. La casta dominante, unos porque 
legislan, otros porque se aprovechan y otros porque trin-
can, incluso a costa de los más pobres y descastados. En 
éste gran circo ha aparecido un personaje que ha mutado 
su anterior discurso marxista-leninista de la fenecida “lu-
cha de clases” por el de “lucha contra la casta”. Esta hábil 
maniobra etimológica le ha permitido conseguir lo que los 
políticos al uso llevan décadas sin lograr: movilizar a un 
electorado que ya estaba decepcionado y que era cataloga-
do como “desafecto”. Adjetivo que me recuerda a aquellos 
que no levantaban el brazo en el régimen anterior. Es difícil 
saber a qué clase social pertenece uno en una situación 
actual pero resulta fácil identificar a quienes se aprove-
chan de nosotros, nos explotan o simplemente se lucran 
a nuestra costa, con nuestros votos, con nuestras necesi-
dades de consumidores, con nuestros intereses bancarios 
o con nuestra afición al futbol. Ese personaje ha señalado 

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

Un espai a disposició de la gent 

La Revista. Amb el voluntariat i els simpatitzants 
de Gent d’Alella estem distribuint una nova Revista 
dedicada a la situació de les vinyes i a les inexistents 
novetats sobre la recuperació dels Escolapis. Amb el 
títol “Salvem la nostra identitat” desgranem la nostra 
opinió i preocupació sobre la pèrdua de patrimoni 
arquitectònic, o sobre l’excessiva pressió fiscal al 
municipi, a més d’altres temes. Necessitem la teva 
opinió per a fer aquesta revista el més útil i atractiva 
possible, per això et demano que ens contactis amb 
les teves idees i propostes. Aquest també és el teu 
espai.

Per afrontar amb èxit aquests mesos previs a les 
municipals 2015, volem incorporar un/a estudiant 
en pràctiques. Estudiant de polítiques amb coneixe-
ment de programació i disseny web, o be d’aquestes 
matèries però amb interès per la política local.

El nou Reglament de Participació ha de per-
metre una millor i més eficaç interrelació entre la 
ciutadania i el govern municipal. No recull moltes 
de les propostes que Gent d’Alella va fer per a fa-
cilitar la codecisió en els aspectes més importants 
del municipi. Malauradament, tampoc la majoria de 
les al•legacions que un veí del nostre poble ha pre-
sentat per a millorar la nostra democràcia local. Ens 

agradaria tenir més força a l’Ajuntament per a no 
desaprofitar aquest talent.

Gràcies. Finalment, vull donar-vos les gràcies per 
a la vostra contribució a la construcció de la nostra 
comunitat durant l’any passat. Sigui la que sigui, 
perquè inclús quan aparentment no  hi és, hi és ni 
que sigui per omissió. I gràcies també a les persones 
que van assistir a les reunions de barri convocades 
per l’Ajuntament. Celebrem que primer Mas Coll i 
després Can Magarola, hagin creat els seus grups de 
whatsapp per a estar en contacte. Animem la resta 
de nuclis i urbanitzacions a que s’organitzin, i creien 
AAVV aquelles que no en disposen. La feina que es 
fa des de Can Comulada, per exemple, és un estímul 
per a tots nosaltres. 

públicamente con el dedo a ese grupo y lo ha bautizado 
como “casta”, y contra él lanza sus abyecciones. Y sobre 
ellas cabalga la esperanza de algunos. Nada más lejos de 
la realidad. Ese personaje no deja de ser un nuevo actor 
introducido por los guionistas para subir los índices de au-
diencia. Ese personaje no es más que un bluff que nace de 
la casta a la que dice odiar. Pero detrás de ese rostro ani-
ñado se encuentra una fiera radical y extremista. Un per-
sonaje con una megalomanía galopante que ha asesorado 
a dirigentes latinoamericanos para que sigan conculcando 
derechos y libertades. Si se le sigue engordando veremos 
un último capítulo en el que ese perro devorará la mano 
de su amo. Sin embargo, resulta fácil caer en la tentación 
de escucharle, de apoyarle incluso. Bancarios imputados o 
en prisión, Messi defraudando a Hacienda, Nuñez (ya sin 
su suegro Navarro) en prisión por estafarnos a través de 
Hacienda, Mas y sus acólitos más inmediatos imputados, 
la hermana del Rey imputada por trincar o beneficiarse de 
lo que trincaba su marido...La casta está descomponién-
dose, el sistema necesita una urgente e inmediata revisión. 
Los partidos tienen esa obligación moral. Y si no la hacen 
que sean demandados por ello. Pero no nos dejemos en-
gatusar por cantos de sirenas de aparentes descastados 
que siguen siendo casta. FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO 
2015. BON NADAL I FELIÇ ANY 2015.
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Glòria Mans 
manscg@alella.cat

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal de PSC 

L’Any Nou

Deixem enrera 2014 i comencem un nou any amb 
ple de reptes per davant. Han estat mesos inten-
sos de feina i amb molts dels objectius proposats 
acomplerts. Estem orgullosos de les aportacions 
que aquest grup municipal hem fet durant aquests 
tres anys i mig de mandat en les àrees en les quals 
tenim responsabilitat. La nostra acció ha estat cen-
trada en prioritzar el suport a la gent gran i en aju-
dar a aquells col.lectius més afectats per les greus 
dificultats que en moltes famílies ha provocat la 
situació de crisi econòmica d’aquests últims anys. 
Per aquest motiu s’han establert diferents col.labo-
racions amb entitats del poble que ajuden també 
a millorar la vida d’aquestes persones i a les que 
agraïm el seu suport. Hem aprovat un nou protocol 
per l’abordatge de la violència envers les dones en 
el que es marquen les pautes d’actuació i prevenció 
per ajudar a les dones víctimes d’aquesta xacra so-
cial amb l’aportació, també, de tallers i formacions 
relacionats en l’àmbit de la igualtat. 

D’altra banda, hem donat suport al desenvolu-
pament econòmic del nostre poble, al nostre comerç 
i als nostres emprenedors i al teixit empresarial. I ho 
hem fet creant sinergies entre tots ells i la nostra 
administació local. La implicació d’Alella i la seva 
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actual i futura col.laboració amb el Centre d’Empre-
ses de la casa del marquès d’El Masnou ha permès 
que emprenedors d’Alella puguin desenvolupar la 
seva feina des del nostre territori. I cal destacar i 
agrair, des d’aquestes línies, la bona predisposició 
i col.laboració de l’entitat Alella Negocis per haver 
sabut aglutinar i consolidar una associació que està 
al costat dels professionals del nostre municipi.

Però tal com deia a l’inici d’aquest escrit, en-
trem en el 2015, any on s’acabarà un mandat i 
en començarà un de nou. Per tant, un any ple de 
reptes nous i que encarem amb ganes renovades  
per continuar treballant per les persones, perquè 
és una qüestió de responsabilitat col.lectiva i per la 
que nosaltres hi continuarem posant tots els nos-
tres esforços. 

Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 30 D’OCTUBRE DE 2014. Actes del Ple a www.alella.cat

Modificació de crèdit.
El Ple va aprovar una modificació de crèdit per un import 
de 105.000€ procedent de la partida d’imprevistos i que 
es destina al projecte del Casal d’Alella. 
Aprovat per unanimitat
Modificació de l’ordenança fiscal núm. 1 reguladora de 
l’Impost de Béns Immobles (IBI).
El Ple va provisionalment una rebaixa del tipus del grava-
men municipal de l’IBI que passa del 0,70 al 0,620% en 
els béns urbans, de manera que es produirà una rebaixa 
global del 2%. L’IBI dels béns rústics i els de caracte-
rístiques especials mantenen els coeficients al 0,70 i a 
l’1,3%, respectivament.
Aprovat per unanimitat 
Modificació de l’ordenança fiscal núm. 2 reguladora de 
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
El Ple va aprovar provisionalment la modificació de l’article 
5 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehi-
cles de tracció mecànica, de manera que s’amplia del 50 
al 100% la bonificació de la quota de l’impost per raó dels 
anys d’antiguitat igual o superior a 25 anys. També s’incre-
menta fins al 75% la bonificació per a vehicles elèctrics. 
Aprovat per unanimitat

Modificació de l’ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la 
taxa per expedició de documents administratius.
El Ple va aprovar provisionalment la modificació de l’article 
6, epígraf 4t de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
expedició de documents administratius, quedant redactat 
en els termes següents: Per cada exemplar dels informes 
tècnics de la Policia local una taxa de 20 euros. 
Aprovat per unanimitat
Modificació de l’ordenança reguladora fiscal núm. 10 re-
guladora de la taxa per a la prestació del servei de residus. 
El Ple va aprovar provisionalment la modificació de l’arti-
cle 5 de l’ordenança fiscal  núm. 10, reguladora de la taxa 
per la prestació del servei de gestió de residus municipal.
Aprovat per unanimitat 
Adjudicació del servei municipal de recollida de residus. 
El Ple va aprovar adjudicar L’Arca del Maresme Empresa 
d‘Inserció SL el contracte del servei municipal de recollida 
dels residus, per un import anual de 561.018€.
Aprovat per unanimitat 
Aprovació expedient contractació del servei de neteja viària. 
El Ple va aprovar expedient de contractació del servei pú-
blic de neteja viària d’Alella.
Aprovat per unanimitat
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629 727 293
649 919 129
659 999 755
659 494 043 (adaptat i 7 places) 
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 2 al 4 de gener (1 de gener tancat) 
Del 27 a  l’1 de febrer
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 13 de gener, de 10.30h a 13h (www.alella.cat/busconsum)

BUS CONSUM

Propera sessió per tramitar el DNI electrònic a la Policia Local: 15 de gener. Data de recollida dels carnets: 21 de 
gener. 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: GENER - FEBRER

1, 3 i 4 de gener                BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
10 i 11 de gener                GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
17 i 18 de gener                MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
24 i 25 de gener                BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
31 de gener i 1 de febrer  GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
7 i 8 de febrer                    MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
14 i 15 de febrer                BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
21 i 22 de febrer                GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
28 de febrer i 1 de març    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 GENER - MARÇ DE 2015
Mercat municipal (1r trimestre)                                     02.01.2015   a   03.03.2015 
Taxa ocupació via pública (1r trimestre)                  02.01.2015   a  03.03.2015
Taxa cementiri municipal                                     30.01.2015   a  01.04.2015
IBI urbana (no domiciliat)                                              02.03.2015   a   05.05.2015
IBI (1ª fracció domiciliat )                                     02.03.2015

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

Agenda d’activitats

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

D’11 a 14h Pati de Can Lleonart*
Patge Reial. Recollida de cartes per als Reis de l’Orient.

18h Can Lleonart
Representació dels Pastorets. Darrera sessió diumenge 4.
Organitza: “Els nens d’Alella”, amb el suport del grup de teatre del Casal d’Alella i l’Ajun-
tament d’Alella

Dissabte 3 de gener

Del 23 de gener al 15 de febrer
Agustí Puig, 100 gravats de Roma. Col·laboració amb el Museu de 
Pintura Contemporànea Can Framis de la Fundació Vila Casas
Inauguració: divendres 23 de gener a les 20.30h
Visita comentada: diumenge 1 de febrer a les 12.30h 
Taller familiar de gravat: diumenge 8 de febrer a les 12h.

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

Exposició a Can Manyé

20h Can Lleonart*
Tertúlia. Ludwing Van Beethoven (1770-1827) 2a part. A càrrec de 
Joan Vives, músic, divulgador musical i locutor-redactor de Catalunya 
Música.

Dijous 29 de gener

D’11 a 13.30h Antigues Escoles Fabra
Taller de Fanalets.
Organitza: Esplai Guaita’l

18.30h Passeig dels Germans Aymar i Puig*
Cavalcada de Reis. Recorregut: Germans Aymar i Puig, Can Lleonart, 
Riera Principal, BP-5002, Àngel Guimerà, Empedrat del Marxant, 
Torrent de Vallbona, Les Heures, Àngel Guimerà, Empedrat del Mar-
xant i final a la Plaça de l’Ajuntament on es podran lliurar les cartes.

Dilluns 5 de gener 

19.30h Can Lleonart
Concert d’òpera amb el tenor Beñat Egiarte per recaptar fons pels 
animals.
Organitza: ADANA

Divendres 30 de gener

15h Llar d’Infants Municipal Els Pinyons*
El cafè de les tres. Espai de participació familiar (elspinyons@suara.coop). 

De 17.30 a 19.30h Can Lleonart*
Tertúlia. Amics de l’Òpera. Introducció a Richard Wagner.  

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia *
Club de lectura. Ànima, de l’autor Wajdi Mouawad.

Dijous 15 de gener

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Hora del conte “Llegir a un amic de quatre potes”. A càrrec de Kans-
tak. Taller per a públic de 5 a 8 anys i es farà per inscripció per un 
màxim de 12 nens/es. És un taller de lectura assistida amb gos.

Dimarts 27 de gener

19.30h Can Manyé*
Literatura amb els cinc sentits. 

Dimecres 28 de gener 

20h Can Lleonart*
Tertúlia. Anàlisi de la situació política i social. A càrrec d’Antonio 
Franco, periodista i col·laborador en diversos mitjans de comunicació. 

Dilluns 19 de gener

9.45h Davant de la Plaça d’Antoni Pujadas
Sortida matinal per visitar el Palau Moja i l’Hotel Espanya de Bar-
celona. Restringida a sòcies i acompanyants. Preu social: 15 euros. 
Preu acompanyant: 20 euros. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

Dimarts 20 de gener

19h Can Lleonart*
Cinema social. Territori prohibit (USA 2009). Cicle programant per la 
Comissió de Cooperació Internacional.

Dijous 22 de gener

20.30h Can Manyé*
Inauguració de l’exposició “Agustí Puig, 100 gravats de Roma”. Fins 
al 15 de febrer.
Amb la col·laboració de Museu Can Framis de la Fundació Vila Casas

Divendres 23 de gener

12.45h Plaça de l’Ajuntament
Els tres tombs. Benedicció dels animals. De 9 a 11.30h esmorzar 
de traginers i passejades en poni per als infants a la Riera Principal.
Organitza: Associació de Trabucaires del Vi d’Alella amb el suport de l’Ajuntament d’Alella

Diumenge 25 de gener

D’11 a 14h Pati de Can Lleonart*
Patge Reial. Recollida de cartes per als Reis de l’Orient.

De 17 a 19.30h Antigues Escoles Fabra
Taller de Fanalets.
Organitza: Esplai Guaita’l

Diumenge 4 de gener

9h Davant de la Plaça d’Antoni Pujadas
Visita a l’Hospital de Sant Pau i el Palau Mornau. Preu sòcies: 30 
euros. Preu acompanyants: 35 euros. Preu no sòcies: 45 euros.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

10.30h Oficina de Turisme*
Visita guiada a l’itinerari patrimonial  “Alella, 1.000 anys d’història”. 
Més informació i inscripcions a l’Oficina de Turisme 93 555 46 50 
oficinadeturisme@alella.cat 

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Enotast. Descobrint les sensacions. Preu: 6 euros. Inclou el tast de 
2 vins amb degustació gastronòmica. Mostast. Taller d’aromes sobre 
la vinya i la poda. Per a infants de 4 a 12 anys. Preu: 3 euros. Pack 
familiar: 15 euros. Pack família monoparental i família nombrosa: 13 
euros. Més informació www.alella.cat/turisme

Dissabte 31 de gener

Tot el dia*
Cap de setmana a la neu per a joves. Activitats de muntanya: excursió 
amb raquetes, banys termals de Dorres (66 euros), esquí o snow a Les 
Angles (105 euros). Inscripcions fins al 9 de gener a www.alellajove.cat 

Dissabte 31 de gener i diumenge 1 de febrer 

20h Can Lleonart*
Tertúlia. “Mindfulness, la revolució silenciosa”. A càrrec d’Àlex Germà, 
Coach Executiu Certificat i Formador en desenvolupament d’empreses.   

Dilluns 2 de febrer

9.30 a 10.30h Pavelló Municipal d’Esports
Inici taller de defensa personal (durada dos mesos i mig). Preu: 50 euros.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

Dimecres 4 de febrer



del 26 al 31 de gener de 2015 (ambdós inclosos) a Can Lleonart

Procés d‘adjudicació de 3 habitatges 
socials de lloguer per a joves al Canonge

Presentació de sol·licituds fins al 19 de gener de 2015
Més informació a www.alella.cat/habitatge


