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Benvinguda al parc de La Vinya, la 
nova zona infantil de La Serreta.

La deixalleria fixa tanca durant 
quatre mesos per obres d’ampliació. 

El taxi a demanda creix i suma més 
de 5.000 viatges en cinc anys  

L’Ajuntament endreça aquest vial amb un nou aparcament 
públic i la remodelació de l’entorn. 

Millores al carrer Àfrica
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En portada
Millores al carrer Àfrica

Aquest mes de febrer acabem de posar en funcionament el 

nou aparcament al carrer Àfrica, una de les àrees comercials 

i amb major densitat del nostre poble. Una intervenció que 

significa una millora per a l’entorn i que ha estat possible 

després que poguéssim fer públic aquell terreny. Aquesta 

nova bossa de 16 places se suma a les 40 places de l’esta·

cionament posat en marxa ara ja fa prop de 10 anys a través 

d’un lloguer que l’Ajuntament abona al seu propietari. Aquest 

ha estat el sistema pel qual l’Ajuntament va poder habilitar 

també ara ja fa quasi un any les més de 50 places de l’apar·

cament dels «Plumeros» a la riera Coma Fosca a tocar del 

centre del poble.

Una altra de les línies d’actuació ha estat la potenciació del 

transport públic. A més de les dues línies de transport urbà 

i de les dues que connecten amb Barcelona, Alella és pio·

nera en el servei del «taxi a demanda». Un servei que vam 

engegar ara farà 5 anys i que s’ofereix a les persones majors 

de 65 anys o amb discapacitats i que es va ampliar a tota la 

població amb un topall de 6 viatges any per persona ara fa 1 

any. Enguany ha incrementat el seu ús fins a 2.296 serveis.

Respecte de la mobilitat per a vianants, a banda d’actuacions 

de creació i adaptació de passos de vianants i la instal·lació 

de tanques de seguretat en algunes voreres, els propers me·

sos i una vegada hem aconseguit el sòl necessari, es cons·

truirà la vorera que acabarà de connectar el barri de Mas 

Coll. També tenim tot a punt per fer arribar el Passeig de 

la Riera fins al Camp d’Esports Municipal que ens acosta 

al barri d’Alella Parc però l’empresa Aigües Ter Llobregat va 

paralitzar el projecte. Continuarem fent propostes per salvar 

els impediments.

Una feina que no s’acaba mai.
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El carrer Àfrica s’endreça 

El carrer Àfrica, al barri d’Alella Mar, ha 
millorat la seva imatge de forma subs·
tancial amb les obres d’arranjament  
que han permès endreçar un espai que 
estava molt degradat i dotar al barri 
d’un nou aparcament públic i una zona 
enjardinada. 

Els treballs, que es van iniciar a 
començaments de desembre, han re·
convertit un solar en un aparcament 
públic pavimentat amb capacitat per a 
16 vehicles. La parcel·la de 600 m2 

ha estat pavimentada i s’han retirat les 
estructures i els elements que estaven 
malmesos i obsolets com ara les pla·
ques de microciment. 

També s’han sanejat i pintat els 
murs i la caseta de l’antic dipòsit d’ai·
gua existents, i s’han habilitat dues 
zones de recollida selectiva de residus, 
una per als veïns i una altra per als 
comerciants, i nou enllumenat públic, 
tant en la zona de l’aparcament com a 
la dels edificis del costat. 

A més s’ha aprofitat la reforma per 
arranjar l’entorn i l’aparcament de la 
part superior: s’ha millorat l’accés dels 
vianants i la visibilitat, s’ha pintat el 
mur que l’envolta parcialment i s’ha 

···································································································
L’Ajuntament endreça aquest vial amb la construcció d’un aparcament 
públic al solar de la caseta de l’aigua i l’arranjament de l’entorn. 
···································································································

protegit l’altra part amb una tanca pe·
rimetral de fusta. També s’ha habilitat 
una zona d’estacionament per a motos, 
s’han refet les voreres i s’han instal·lat 
pilones per evitar que els vehicles es·
tacionin indegudament. La reforma es 
completa amb l’enjardinament de l’en·
torn de l’aparcament i la col·locació de 
jardineres. Les obres van ser adjudica·

des a Gines & Godinez per un import 
de 39.890€.

Obert des de l’1 de febrer 
L’Ajuntament va convocar el veïnat a 
celebrar amb un vermut popular la po·
sada en funcionament del nou aparca·
ment i la reforma del carrer, en un acte 
celebrat l’1 de febrer. 

Millores d’accessibilitat a diferents carrers del centre urbà

Dins dels treballs de millora de l’accessibilitat 
del municipi i l’eliminació de barreres a la via 
pública, l’Ajuntament ha executat aquest mes 
de gener diverses obres d’adaptació de carrers. 
S’han rebaixat les voreres per tal d’afavorir el 
pas de cadires de rodes o cotxes infantils a tres 
passos de vianants del centre urbà. En concret 
s’ha actuat a la cantonada de la Riera Fosca amb 
el carrer Ribas, a la confluència de la Riera Fos-
ca amb el carrer Creu de Pedra i al carrer Josep 
Maria Folch i Torras. L’Ajuntament ha destinat a 
aquestes obres, que han estat realitzades per 
l’empresa Obres i Paviments Brossa SA, prop de 
12.000 euros. 

Les obres es van iniciar a començaments de desembre. 
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Festa de benvinguda al parc de La Vinya 

Els infants ja gaudeixen del Parc de La 
Vinya, que és el nom amb el qual s’ha 
batejat el nou parc infantil situat entre 
els carrers La Vinya i Catalunya, a to·
car de l’Escola La Serreta. El parc es 
va inaugurar el 24 de gener amb una 
festa organitzada per l’Ajuntament per 
donar la benvinguda a aquest nou es·
pai públic. L’acte va consistir en una 
xocolatada i un vermut popular. 

L’Ajuntament ha invertit més de 
45.000€ en l’adequació d’aquest es·
pai públic com a parc infantil i lloc 
d’esbarjo. Les obres han consistit en 
la rebaixa i pavimentació dels terrenys 
i la instal·lació d’una tanca de fusta 
perimetral i enllumenat públic. A més, 
s’han fet treballs de jardineria a tot 
l’entorn i s’han instal·lat dues taules de 
pícnic i set elements de joc infantil de 
fusta: un balancí de peu; un gronxador 
amb seient tipus niu; una peça de sor·
ra oscil·lant; una estructura de dos ni·
vells i túnel; una torre hexagonal i dos 
balancins de molla. 

El Parc de La Vinya es va inaugurar el 24 de gener. 

···································································································
El nou parc infantil del barri de La Serreta es va inaugurar el 24 de gener. 

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

Reformes al Pavelló
························································································································································
S’actuarà en diferents punts de la instal·lació per evitar filtracions d’aigua i millorar les sortides d’emergència.  

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

A més de dotar el barri de La Ser·
reta d’una nova zona infantil, de més 
de 200 m2, l’adequació 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. 
Per tal de controlar l’accés dels 

gossos a aquest espai, l’Ajuntament té 
previst construir un àrea per a gossos a 
l’espai comprès entre els carrers Núria 
i Catalunya. 

L‘Ajuntament té previst iniciar aquest 
mes de febrer la primera fase de les 
obres de reforma del Pavelló Municipal 
d‘Esports Abelardo Vera adreçades 
principalment a resoldre els problemes 

d‘impermeabilització de les instal·
lacions. Els treballs van ser adjudicats 
a l’empresa Obres i Paviments Brossa 
SA per 125.343€  i no es preveuen 
afectacions a l’ús de les instal·lacions 
durant la seva realització. 

L’actuació es realitzarà en dife·
rents punts de la instal·lació esporti·
va, tant interiors com exteriors. Les 
intervencions més importants són les 
que es desenvoluparan a la coberta 
dels vestidors i consistiran en la repa·
ració i el sanejament de les canals de 
recollida d’aigües, la impermeabilitza·
ció del paviment i el tractament de les 
juntes de dilatació. A més es realitzarà 
una solera pavimentada al passadís si·

tuat a la cara nord del pavelló i s’habi·
litarà una porta metàl·lica per evitar 
l’accés al passadís. Una altra zona 
d’intervenció és la rampa d’accés des 
del passeig de la Creu de Pedra fins al 
pavelló. El projecte inclou altres refor·
mes puntuals com ara la substitució 
dels aparells fluorescents que actual·
ment no estan protegits per altres amb 
pantalla de protecció o la millora de les 
sortides d’emergència i de senyalitza·
ció. Aquestes obres formen part del 
paquet de mesures a realitzar amb ca·
ràcter immediat inclòs dins del progra·
ma d’actuació del Pla Inicial de Mante·
niment encarregat a la Diputació de 
Barcelona. 
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La deixalleria fixa creix 
·······················································································································································
Durant els quatre mesos que duraran les obres d’ampliació es podrà utilitzar la deixalleria de Premià de Dalt. 

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

Des de principis del mes de febrer i fins 
a començaments del mes de maig, se·
gons les previsions, la deixalleria man·
comunada d’Alella, el Masnou i Teià 
restarà tancada perquè s’hi duran a 
terme unes obres d’ampliació per tal 
d’incorporar una nova bàscula, renovar 
i reubicar l’antiga i adaptar les rasants 
del vial est per encabir·hi la plataforma 
per a la bàscula d’accés i la seva urba·
nització. D’aquesta manera, es garanti·
rà la funcionalitat i la idoneïtat d’aques·
ta infraestructura per aconseguir 
millorar qualitativament el servei.  

Mentre durin les obres els usuaris i 
usuàries d’aquesta instal·lació podran 
dur les seves deixalles domèstiques a 
la deixalleria de Premià de Dalt, situa·
da al carrer de Gregal, al sector indus·
trial “La Suïssa”. Per fer ús d‘aquest 

servei es podran utilitzar les mateixes 
targetes de la nostra deixalleria i es 
continuaran comptabilitzant els lliura·
ments de cara a aconseguir bonifica·

cions en el rebut de la taxa de resi·
dus. L‘horari d‘atenció al públic és: 
dilluns, de 10 a 14h, de dimarts a dis·
sabte, de 10 a 13h i de 15 a 20h, i 
diumenge, de 10 a 14h.

Els usuaris que no siguin particu·
lars (comercials, petits industrials, 
etc.) hauran d’utilitzar els serveis de 

gestors autoritzats de residus (http://
residus.gencat.cat/). D’altra banda, els 
usuaris particulars poden fer servir la 
deixalleria mòbil d’Alella, el Masnou i 
Teià que continuarà funcionant en el 
calendari habitual. 

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

Mentre durin les obres es podrà 
utilitzar la deixalleria fixa de 
Premià de Dalt o la mòbil mancomunada 
d’Alella, el Masnou i Teià.
···················································

Els arbres es posen al dia 
El 12 de gener van començar els 
treballs d’esporga i manteniment 
de l’arbrat viari del municipi. 
L’Ajuntament destina 35.841€ a 
aquesta actuació que té per objec·
tiu mantenir el creixement normal i 
equilibrat dels arbres, aconseguir 
que tinguin una aparença natural i 
un bon estat de salut, i fer les actu·
acions necessàries per evitar que 
comportin cap risc per a les perso·
nes i per a les propietats. Les feines 
d’esporga, adjudicades a l’empresa 
Paisatgisme Melsió SLU, tenen un 
durada aproximada de dos mesos i 
afecten més de 1.200 exemplars. 

Més d’una vintena de sol·licituds 
per als habitatges del Canonge 

··························································································································Els habitatges socials de lloguer per a joves. La nova placeta del final del carrer Girona .

La convocatòria per adjudicar tres ha·
bitatges socials de lloguer per a joves 
del carrer Canonge i crear una nova 
llista d’espera per a futures adjudicaci·
ons, ha rebut un total de 24 sol·
licituds. El termini per a presentar les 
sol·licituds va finalitzar el passat 19 de 
gener. L’Ajuntament té previst publicar 
al llarg d’aquest mes de febrer les llis·
tes provisionals d’admesos i exclosos 
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a 
la pàgina web www.alella.cat/habitat-
ge. D’acord a les normes de la convo·

catòria, un cop publicades les llistes 
els sol·licitants tindran un termini de  
10 dies hàbils durant el qual es podran 
presentar reclamacions, acompanya·
des de la documentació que les avalin. 

Portes obertes i inauguració de la placeta
El 14 de febrer, a les 12h, està prevista 
la inauguració de la Placeta de l’Aigua, 
el nou espai públic del carrer Girona. A 
més, també hi haurà portes obertes als 
habitatges perquè tothom qui vulgui 
els pugui visitar.  
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El taxi a demanda segueix creixent
···································································································
El 2014 es van atendre 2.296 desplaçaments, 1.000 més que al 2013.
···································································································

Les destinacions 

Des de la posada en marxa del servei l’abril de 
2010 s’han fet un total de 5.110 viatges amb les 
següents destinacions:

Consultori Local  1.302 viatges
Parades de bus  1.195 viatges
Plaça de l’Ajuntament  1.152 viatges
Can Gaza       597 viatges
Can Lleonart    477 viatges
Complex Esportiu    366 viatges
Policia Local     13 viatges
Jutjat de pau      8 viatges

El servei de taxi a demanda, promogut 
a partir d’un acord de l’Ajuntament i el 
col·lectiu de taxistes d’Alella, s’ha con·
vertit en una bona alternativa de trans·
port per a les persones grans o amb 
problemes de mobilitat del municipi. 
Així ho demostren l’increment signifi·
catiu i constant que s’ha produït durant 
els quatre anys de funcionament del 
servei, tant pel que fa als usuaris i usu·
àries com al número de requeriments. 

Des de la seva posada en marxa 
l’any 2010, el taxi a demanda ha rea·
litzat més de 5.100 desplaçaments. 
L’any 2014 es va tancar amb un cente·
nar d’usuaris habituals, quasi el doble 

de l’exercici anterior, i prop de 2.300 
demandes de viatges, un miler més 
que l’any 2013.  En un any s’ha passat 
de 108 a 191 desplaçaments mensu·
als de mitjana. L’increment s’explica 
per un augment dels usuaris —que han 
passat de 58 a 100— i un major ús del 
servei per part dels viatgers. 

El desplaçament al Consultori Lo·
cal és la destinació més demandada, 
seguida de les parades de bus, Can 
Gaza i Can Lleonart. L’Ajuntament està 
valorant la possibilitat d’ampliar les 
destinacions per donar resposta a les 
necessitats de desplaçaments dels 
usuaris. 

El servei, pioner al Maresme, és 
fruit d’un conveni de col·laboració sig·
nat l’any 2010 amb els taxistes d’Ale·
lla per facilitar els desplaçaments a 
majors de 65 anys i persones amb dis·
capacitat psíquica o sensorial.

L’any passat es va ampliar l’ús del 
servei a totes les persones empadrona·
des a Alella però, en aquest cas, amb 
un límit de 6 viatges anuals. Per l’ús 
del transport, l’usuari paga 2€ per tra·
jecte i l’Ajuntament assumeix els 4€ 
restants. El servei funciona de dilluns a 
divendres i per fer·ne ús cal efectuar la 
reserva amb antelació trucant al telè·
fon 93 555 24 51. 

El servei va tancar l’any amb 100 usuaris i usuàries. 
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Les escoles obren portes
Per tal que les famílies puguin triar 
escola, els centres educatius han 
programat jornades de portes ober·
tes per donar a conèixer les instal·
lacions i els seus projectes educa·
tius. Més informació a www.alella.
cat/educacio  

 

Què fer després de l’ESO?
Dins del marc del programa Parlem 
d’Educació, l’Ajuntament ha progra·
mat una xerrada d’orientació acadè·
mica amb el títol “I després de l’ESO 
què?”, adreçada a  famílies amb fills 
i filles de 3r i 4t d’ESO i professio·
nals interessats. A la sessió, que es 
farà el 5 de març a les 19h a les 
antigues Escoles Fabra, s’oferiran 
eines perquè les famílies puguin aju·
dar els seus fills i filles a escollir l’iti·
nerari formatiu i/o professional. 

6.600 quilos d’aliments  
El Gran Recapte es va tancar amb 
més de 6.600 quilos d’aliments, 
dels quals 4.000 van anar a parar 
al rebost de Càritas per distribu·
ir·los entre les famílies amb neces·
sitats. La  major part dels aliments, 
5.400 quilos, es van recollir  durant 
el cap de setmana del Gran Recap·
te, el 29 i 30 de novembre, al punts 
de recaptació instal·lats al super·
mercat Sorli. A l’Institut Alella, l’Es·
cola Santa Maria del Pino i l’Escola 
Hamelin van recollir un total de 
1.200 kg d’aliments. 

“Alella viu la música” agafa volada 

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

El Reglament de Participació 
Ciutadana ja és vigent 
···································································································
L’aprovació definitiva es va fer en el Ple del 23 de desembre. 

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

El Ple del 23 de desembre va aprovar 
definitivament el Reglament de Partici·
pació Ciutadana, un instrument que 
estableix els mecanismes que han 
d’afavorir la participació democràtica 
de la ciutadania en l’activitat munici·
pal. Els objectius d’aquest reglament 
són: promoure la participació de la ciu·
tadania en els assumptes municipals; 
afavorir i reforçar el desenvolupament i 
la millora del teixit associatiu; i pro·
moure el voluntariat en la participació 
de programes i projectes de caràcter 
cívic. El document detalla els diferents 
òrgans de participació: els Consells 
Sectorials Municipals; les Audiències 

Públiques; i el Consell de Poble, un òr·
gan consultiu que haurà de crear el Ple 
Municipal.

El Reglament té en compte algunes 
de les al·legacions presentades al do·
cument aprovat inicialment pel Ple del 
26 de juny. Entre aquestes incorporaci·
ons s’inclou la publicació en la pàgina 
web de la documentació vinculada a 
aquells acords que, una vegada apro·
vats inicialment, se sotmetin a infor·
mació pública per tal de facilitar·ne la 
consulta. 

L‘aprovació definitiva va comptar 
amb el vot favorable d‘ERC+SxA, CiU, 
PSC i PP i el vot en contra de Gd‘A.  

Escola la Serreta
Divendres 20 de febrer, de 15.15 a 17h
Escola Fabra
Dimecres 25 de febrer, de 17 a 19h   
Institut Alella 
Dilluns 2 de març, 16.30 a 19h           
Llar d’infants Els Pinyons
Dissabte 18 d’abril, de 10 a 12h 
Santa Maria del Pino
Dissate, 21 de febrer d’11 a 13h
Laie 
Dissabte  18 d’abril, de 10 a 13h
Hamelin
Dissabte 25 d’abril, de 10 a 13h
Llar d’infants La Caseta 
Visites personalitzades
Escola bressol El Campanar 
Visites personalitzades 

Portes obertes

Concert per a la gent gran

Els cantaires de la Coral Jove van fer un con-
cert el passat 9 de gener a la Fundació Germans 
Aymar i Puig, una actuació que va ser seguida 
amb molt d’entusiasme i atenció per part de les 
persones residents. Si teniu entre 8 i 14 anys i 
us voleu afegir a la Coral Jove podeu enviar un 
correu a educacio@alella.cat.

Amb l'objectiu de promocionar l'ense·
nyament musical i donar resposta a les 
inquietuds artístiques i musicals dels 
infants i joves, l'Ajuntament amplia el 
ventall d’activitats que ofereix dins del 
projecte “Alella viu la música”, en col·
laboració amb el Centre d'Estudis Mu·
sicals Ressò. Així, a més de l’activitat 
Orquestres d’Alella, al llarg del curs es 
programaran altres activitats entre les 
quals destaquen el taller de percussió i 
una representació de teatre musical. 
Més informació resso@resso.info i 93 
540 11 09. 

Teatre musical “Grease”
Els assajos es faran tots els dimecres, 
de 18.15 a 19.30h, i culminaran amb 
la representació de teatre musical a fi·
nals de juny. L'activitat serà conduïda 
per l'equip de GTmusical sota la direc·
ció de Carlos Gramaje, actor i cantant 
vinculat durant molts anys a la compa·
nyia Dagoll Dagom. L’activitat s’adreça 
a infants i joves entre 10 i 16 anys i té 
un preu de 28,50€ mensuals. Les per·

sones interessades poden inscriure's, 
abans del dia 13 de febrer, a la classe 
oberta gratuïta que es farà el 18 de fe·
brer al Centre d’Estudis Musicals Ressò. 

Taller de  percussió “Perkuta’t”
Destinat a infants d’entre 6 i 12 anys, 
per aprendre i gaudir de la música de 
percussió basada en l'instrument ano·
menat “cajón”. El taller es fa els dime·
cres, de 17.15 a 18.15h, té un preu de 
20€ mensuals i està dirigit per Ferran 
Pou, pedagog, percussionista i director 
dels “Timbalers del Most” d'Alella. 
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Acord per promoure el coneixement i 
la promoció de la DO Alella 

L’Ajuntament d’Alella i la Universitat de 
Barcelona (UB), a través del campus 
de l’Alimentació, han signat un acord 
de col·laboració amb la finalitat de pro·
moure l’estudi, la recerca i la difusió de 
les activitats relacionades amb l’agroa·
limentació i la gastronomia, en especi·
al en el sector del vi, amb la promoció 
de la Denominació d’Origen Alella.

El conveni, que van signar el 12 de 
gener, el vicerector de Política Científi·
ca de la UB, Enric Canela, i l’alcalde 
d’Alella, Andreu Francisco, busca, a 
més, una acció complementària a favor 
del desenvolupament social i econòmic 
del territori a través del sector vitiviní·
cola. Amb aquest conveni, les dues 
institucions promouran activitats de 

col·laboració en els àmbits docent, de 
recerca i d’assessorament tecnològic 
amb els productors i cellers de la DO 
Alella amb la finalitat d’establir accions 
de promoció de la qualitat del producte 
de la denominació d’origen. Així ma·
teix, es pretén que els estudiants i in·
vestigadors puguin aprofitar aquesta 
relació i col·laboració en la seva forma·
ció i especialització.

Una de les primeres accions del 
conveni ha estat la creació de la Sala 
Alella, un nou espai d’anàlisi sensorial 
de vins i aliments habilitat amb una 
cuina i deu espais individuals de pro·
ves. La sala, d’uns 50 m2, ha estat 
equipada en col·laboració amb l’em·
presa especialitzada en mobiliari de 
laboratori i cuina Flores Vallès SA. En 
aquesta sala s’hi fan estudis d’anàlisi 
sensorial i classes dels ensenyaments 

de Nutrició Humana i Dietètica, Cièn·
cia i Tecnologia dels Aliments i Ciènci·
es Culinàries i Gastronòmiques. Tal i 
com fixa el conveni signat amb la UB, 
l’Ajuntament s’ha fet càrrec de la mei·
tat del cost de l’equipament d’aquest 
espai formatiu amb una aportació de 
14.520€ que es pagaran en dues anu·
alitats. 

Les activitats de la Sala Alella, ubi·
cada al Campus de l’Alimentació de la 
UB al Recinte Torribera (Santa Coloma 
de Gramenet), estan coordinades pel 
grup de recerca de les professores Su·

sana Buxaderas, Elvira López i Mont·
serrat Riu, del Departament de Nutri·
ció i Bromatologia de la Facultat de 
Farmàcia de la UB.

El conveni obre les portes a la col·
laboració de l’Ajuntament en el projecte 
d’especialització i competitivitat territo·
rial (PECT) Eix del Coneixement Besòs·
Marina, una iniciativa que la UB està 
desenvolupant amb la Universitat Autò·
noma de Barcelona, l’Institut d’Investi·
gació en Ciències de la Salut Germans 
Trias i Pujol i l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet, entre d’altres.

El vicerector de Política Científica de la UB, Enric Canela, i l’alcalde d’Alella, Andreu Francisco. 

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

L’Ajuntament aporta 14.520€ per a 
la creació de la Sala Alella, un espai 
d’anàlisi sensorial de vins i aliments 
···················································

···································································································
L’Ajuntament i la Universitat de Barcelona signen un conveni de col·laboració 
per promoure l’estudi, la recerca i la difusió del sector vinícola. 

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

La imatge que presideix la Sala Alella és una fotografia de la Vall de Rials.
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Passejades pel Parc des d’Alella 
···································································································
Les sortides mensuals pel Parc de la Serralada Litoral s’amplien amb un 
programa de passejades familiars per conèixer el patrimoni natural del poble.

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

El Masnou i Teià se sumen a les 
Jornades d’Emprenedoria 
Els ajuntaments del Masnou i Teià 
se sumen enguany a l’organització 
de les Jornades d’Emprenedoria 
que promou des de fa dos anys la 
regidoria d’Emprenedoria i Ocupa·
ció d’Alella. Enguany les Jornades 
canvien de nom i es diran “Enlai·
ra’t”, es faran del 23 al 27 de març 
i tindran com a escenari diferents 
equipaments dels tres municipis. 

La taxa d’atur més baixa dels 
darrers quatre anys
Alella ha tancat l’any 2014 amb 
una taxa d’atur del 8,38%, la més 
baixa dels darrers quatre anys. Se·
gons reflecteix el Report d’Atur de 
l’Observatori de Desenvolupament 
Local del Consell Comarcal, al mes 
de desembre hi havia a Alella un to·
tal de 410 persones aturades, la 
qual cosa representa una reducció 
del 12,21% de la taxa d’atur res·
pecte al final de l’exercici 2013. 
Alella és el segon municipi de la co·
marca amb la taxa d’atur més baixa, 
només per sobre de Cabrera de Mar. 
Al conjunt del Maresme també s’ha 
registrat una taxa d’atur del 15,84%. 

Curs de coneixement de l’entorn
La Regidoria de Serveis Socials, a 
través de l‘Aula d‘Acollida, organit·
za un curs de coneixement de l‘en·
torn adreçat a totes les persones 
nouvingudes a Alella o que ja fa 
temps que resideixen al municipi, 
independement de la seva proce·
dència, i que estiguin interessades 
en aprofundir en el coneixement del 
territori d‘acollida. El curs és gratu·
ït, té una durada de 20 hores i les 
inscripcions es poden fer a les ofici·
nes de Serveis Socials, a través de 
correu electrònic (servei.acollida@
ccmaresme.cat) o trucant al 93 
741 16 16 (ext.413). 

Cinefòrum sobre l’Everest 
Dins del programa “Alella Valora 
l’Esport”, la Regidoria d’Esports ha 
programat un cinefòrum per al 13 
de març a les 19h a Can Lleonart, 
amb la projecció del documental 
Los hombres que querían subir a 
una montaña de más de 8.000 
metros, dirigit per Pere Herms.  

L'oferta de Passejades pel Parc de la 
Serralada Litoral s'amplia enguany 
amb un programa de sortides guiades 
per l’entorn natural del municipi pen·
sades per a tota la família. Les passe·
jades des d’Alella estan programades 
des del Punt d'Informació de Can Lleo·
nart, ubicat a l'Oficina de Turisme. Al 
llarg de l’any es faran deu sortides amb 
un fil conductor relacionat amb els 
punts d’interès del territori com ara els 

Les passejades familiars pel Parc permetran conèixer el patrimoni natural del poble. 

dòlmens, les fonts, els camins dels 
bandolers o els camins que comuni·
quen amb els pobles veïns. A les pas·
sejades s’explicaran tot d’històries i 
anècdotes relacionades amb el munici·
pi. El preu de la visita és de 4,50€ i 3€ 
per als infants de 4 a 12 anys. Més 
informació i inscripcions al Punt d'In·
formació Can Lleonart · Oficina de Tu·
risme d'Alella (Tel. 93 555 46 50 o 
oficinadeturisme@alella.cat)

Programa de passejades des d’Alella 

Diumenge 15 de febrer
Diumenge 15 de març

Diumenge 19 d’abril
Diumenge 17 de maig

Diumenge 21 de juny

Diumenge 19 de juliol
Diumenge 23 d’agost

Diumenge 20 de setembre

Diumenge 18 d’octubre
Diumenge 15 de novembre

Anem a buscar dòlmens! Dolmen de Can Gurri i Dolmen de Castellruf.
Anem al Parc! Ermita de Sant Mateu, Can Riera, Font de Sant Mateu i Mirador 
de la Cornisa.
Anem per camins de bandolers. El Greny i la Coma Fosca. 
Anem a fer un glop. Passejada per les fonts d’Alella. Esmorzar a la Font de 
l’Esquerda.
Anem a visitar els veïns! Ermita de la Mare de Déu de l’Alegria, Can Cirera i 
Can Brossa (a Tiana).
Anem per camins de bandolers. El Greny i la Coma Fosca. 
Anem a visitar els veïns! Ermita de la Mare de Déu de l’Alegria, Can Cirera i 
Can Brossa (a Tiana).
Anem a fer un glop. Passejada per les fonts d’Alella. Esmorzar a la Font de 
l’Esquerda.
Anem a buscar dòlmens! Dolmen de Can Gurri i Dolmen de Castellruf. 
Anem al Parc! Ermita de Sant Mateu, Can Riera, Font de Sant Mateu i Mirador 
de la Cornisa.

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

El preu de la visita és de 4,50€ i 3€ per als infants de 4 a 12 anys.
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Reflexions sobre la realitat, el 
paisatge i la memòria a Can Manyé 

Es posa en marxa l’Espai 12·16 

···································································································
L’espai d’art i creació exposa l’obra escultòrica de Jordi Tolosa a l’exposició 
“World Things Museum”, del 27 de febrer al 15 de març. 

···································································································
L’escultor Jordi Tolosa exposa a Can 
Manyé, del 27 de febrer al 15 de març, 
part de la seva obra escultòrica recolli·
da sota el títol “World Things Muse·
um”, una mirada sobre diferents con·
ceptes que poden ser considerats 
realitats absolutes i que en realitat són 
sempre qüestionables: com la repre·
sentació del temps, l’ordre o la utilitza·
ció de la paraula. L’obra escultòrica de 
Tolosa transforma en objecte, a través 
d’un material alquímic com el ferro, les 
reflexions sorgides de conceptes filosò·
fics i de les contradiccions que ens 
configuren com a humans, i les trans·
muta en formes corpòries que establei·
xen jocs entre l’atzar, el pensament, el 
suggeriment i les incerteses. La reflexió 
és la base de la creació d’unes obres 

Tu fas Alella, el 14 de març
Les entitats del municipi tornaran a 
reunir·se per donar a conèixer a la 
ciutadania qui són i quines activi·
tats organitzen en el marc de la Tro·
bada del Voluntariat i de les Enti·
tats que es farà el 14 de març a la 
Plaça de l’Ajuntament. Durant la 
trobada es presentarà públicament 
el videoclip de la cançó Ets Alella, 
que es va enregistrar el 13 de de·
sembre i en el qual participen mol·
tes de les entitats del municipi. 

XXXII Mostra Literària 
Del 9 al 24 de febrer es poden pre·
sentar a Can Lleonart els treballs de 
la fase local de la XXXII Mostra Li·
terària del Maresme. El concurs és 
obert a totes les persones que resi·
deixen o estudien a Alella i el vere·
dicte es farà públic el 19 d’abril. 

Convocada la 3a edició de la 
Beca de Recerca Local d’Alella 
L’Ajuntament ha convocat la 3a edi·
ció de la Beca de Recerca Local 
d’Alella, amb l’objectiu de fomentar 
i promoure la investigació sobre el 
municipi i el seu entorn en el camp 
de les ciències socials, ambientals i 
humanes. La beca està dotada amb 
3.000€ i els treballs es poden pre·
sentar a partir de la publicació de la 
convocatòria i fins al 24 d‘abril. 
Més informació www.alella.cat/
becarecerca. 

Els Pastorets omplen Can Lleonart
Èxit de públic als Pastorets. El grup 
“Els nens d’Alella” va esgotar les 
entrades en les quatre representaci·
ons que es van fer el 27 i 28 de 
desembre i el 3 i 4 de gener a Can 
Lleonart. La iniciativa va comptar 
amb el suport del grup de teatre del 
Casal d’Alella i de l’Ajuntament. 

Tres Tombs per Alella 
Una trentena de cavalls van partici·
par a la desfilada dels Tres Tombs, 
que es va celebrar el 25 de gener. 

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

World Things Museum, de Jordi Tolosa

que ens mostren la possibilitat del dià·
leg entre la solidesa d’una forma que 
utilitza el ferro com a material expres·
siu i la subtilesa de la percepció de les 
contradiccions humanes. L’exposició 
s’inaugura divendres 27 de febrer a les 
20.30h i hi haurà dues visites guiades 
el 8 i 15 de març a les 12h.   

···································································································
L’Espai Jove enceta aquest mes una programació adreçada a adolescents amb 
activitats que es faran divendres a la tarda i dissabte al matí. 

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

Si tens entre 12 i 16 anys i vius o estudies a 
Alella, estigues atent/a a la teva bústia! Aviat re-
bràs una postal plena de propostes per a les tar-
des dels divendres i els dissabtes dels mesos de 
febrer i març. Consulta la pàgina web de l’Espai 
Jove i el facebook d’Adrenalina (www.alellajove.
cat / www.facebook.AdrenalinaAlella) o truca’ns 
al telèfon 93 540 72 45. Places limitades! 

T’enviem una postal a casa 

La Regidoria d’Adolescència i Joventut 
completa el treball d’acompanyament 
al públic adolescent del poble que ofe·
reix a través del programa Adrenalina, 
amb una programació d’activitats adre·
çada de forma específica a nois i noies 
de 12 a 16 anys. Aquest programa 
neix del treball que es ve realitzant des 
de fa temps amb els alumnes de l’Ins·
titut Alella a l’espai de tutories i a l’es·
pai de deures, així com de les activitats 
estiuenques i les sortides que es realit·
zen al llarg de l’any. 

S’han programat un seguit de pro·
postes emmarcades sota el paraigües 
d’Espai 12·16 i pensades perquè 
l’adolescent pugui descobrir, provar i 
experimentar diferents activitats artísti·
ques, lúdiques i de creixement perso·
nal que l’ajudin a reforçar la seva iden·

titat, gestionar les emocions i a 
relacionar·se amb l’entorn que l’envol·
ta. Les primeres sessions es faran du·
rant els mesos de febrer i març. La 
programació serà bimensual i les sessi·
ons es realitzaran els divendres a la 
tarda i els dissabtes al matí. 
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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 Nous temps 

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

Entrem en any electoral. Passats tres anys i mig 
des de les darreres eleccions municipals és mo·
ment per a posar les coses en perspectiva. Vivim 
uns temps molt intensos i esperançadors que, com 
se sol dir, ens han portat a un vertader canvi de 
paradigma polític del que Alella no en podia quedar 
aliena. És més, a Alella hem sabut situar·nos en 
primera línia d’aquest canvi. Mai res no tornarà a 
ser com abans: en molts sentits la política catalana 
s’ha clarificat i ho celebrem. 

Veníem de vuit anys difícils. El diàleg entre l’al·
calde i l’oposició, quan n’hi havia, era un diàleg de 
sords. Havíem aconseguit fer el més difícil: magni·
ficar el poc que realment ens separava i menystenir 
el molt que podíem acordar. Es feia política muni·
cipal molt per sota de les respectives possibilitats. 
Cadascú, per descomptat, des de la seva pròpia 
responsabilitat.

De les darreres eleccions ençà les coses han 
canviat i estem convençuts que l’actual entesa es 
projectarà en els propers anys amb molt bons re·
sultats per al poble. A ben segur que hi ha ajudat 
l’energia positiva transmet el país, a pesar de tot 
i de la terrible crisi econòmica. Però sobretot, per 
dir·ho ras i curt, ens hi ha ajudat el fet de prendre 

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. 

Un salt de qualitat, un salt de responsabilitat 

Tal i com s’explicava al Full del mes passat, l’en·
trada en funcionament del nou servei municipal de 
recollida dels residus sòlids urbans d’Alella, suposarà 
un important salt qualitatiu: gestió directa per part 
de l’Ajuntament de totes les fraccions, àrees com·
pletes (amb els cinc tipus de contenidors) a tot el 
poble, substitució dels actuals contenidors per altres 
de nous, increment de les freqüències de buidatge i 
rentat de les àrees i dels contenidors, augment de la 
freqüència de recollida de restes vegetals i dels volu·
minosos, adquisició d’un segon camió recol·lector, 
campanyes de sensibilització, etc. 

L’Ajuntament ha pres la decisió de posar noves 
eines per millorar aquest servei, però per poder 
garantir la seva eficiència, ens cal fer també un salt 
endavant per millorar el grau d’implicació que tots i 
totes tenim en la gestió responsable dels residus que 
generem. No podem oblidar que els camions que cada 
dia buiden els contenidors dels nostres carrers, en rea·
litat estan buidant els nostres residus, i que aquests no 
desapareixen per art de màgia, sinó que tenen unes 
conseqüències mediambientals i econòmiques.

Cal tenir present que cada residu llençat on no 
toca ens costa diners: una tona de cartró llençada al 
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consciència del ridícul acumulat. El punt d’inflexió 
segurament es podria situar en el dur debat sobre 
l’oportunitat del projecte de nou casal –auditori que 
impulsava l’alcalde, i que finalment es va aparcar 
en un gest polític ple de bon sentit i coratge.

Dos anys d’una oposició cada dia millor accep·
tada i un any i mig a govern, fa que avui puguem 
presentar una realitat que sens dubte ens ratifica en 
la nostra visió de la política municipal, i que difícil·
ment es podrà comparar amb cap altra experiència 
prèvia, almenys a Alella: CDC ha donat ja compli·
ment al 40% del seu darrer programa electoral, te·
nint·ne projectat o en curs d’execució a curt termini 
un 30% més. Una realitat que fins a cert punt pot 
sorprendre i que mereix explicar·se amb més detall 
en el proper Full.

rebuig (aquells diaris o caixes que llencem al rebuig, 
potser perquè fins ara no teníem un contenidor blau 
suficientment a prop), ens costava més de 30€, quan 
separada correctament suposaria uns ingressos de més 
de 50€; és a dir, parlem d’un sobrecost de més de 
80€ per cada tona de cartró mal separada. Aquests 
sobrecostos que actualment estem suportant entre tots 
i totes, poden desaparèixer fàcilment si ens responsabi·
litzem de separar sempre correctament: paper i cartró, 
orgànica, envasos, vidre... i al rebuig només allò que 
no puguem separar.

A més, l’Ajuntament ofereix un servei gratuït de 
recollida de restes verdes i de voluminosos (de nosaltres 
mateixos depèn no tenir matalassos o mobles al carrer) 
i, en darrer lloc, també podem accedir gratuïtament a la 
deixalleria mancomunada i a la deixalleria mòbil. Per tot 
això, cal que, individualment i col·lectiva, fem encara 
més esforços per assumir la part de responsabilitat que 
ens pertoca. És imprescindible tant des d’un punt de 
vista mediambiental, com d’eficiència econòmica.

Amb aquest servei millorat es resoldran moltes de 
les dificultats i problemàtiques que havíem pogut tenir. 
Ara només cal que entre tots i totes ens comprometem 
a fer una gestió responsable dels nostres residus. 



12 EL FULL

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

GENT D’ALELLA

PARTIT POPULAR El mirador municipal: brotes verdes, obras y precampaña 

Mientras los políticos nacionales, de aquí y de allá, 
siguen en sus torres de marfil, la economía españo·
la empieza a ver aquellos brotes verdes que en su 
momento apuntara falazmente Zapatero. Y en ello 
algo ha tenido que ver el gobierno del Partido Popu·
lar que, pese a sus propios escándalos de obras y 
comisionistas, sigue preocupándose de los proble·
mas que si afectan a los ciudadanos. Ello permite, 
después de muchos años, una importante bajada 
de impuestos o la convocatoria de oferta de empleo 
público. Esto son políticas reales. Frente a esas po·
líticas, los secesionistas que gobiernan Catalunya, 
ya sea por votación o por coacción, siguen en sus 
delirios estatistas despreocupándose de atender a 
los ciudadanos y con los servicios sociales en mí·
nimos para poder seguir manteniendo embajadas, 
elecciones, coblas y jueces o abogados que les ha·
gan constituciones nada democráticas o defensas 
de sus propios chanchullos. Finalmente se auto 
aprobarán unos presupuestos para poder tirar has·
ta el 27 de septiembre pero, eso sí, yendo a men·
digar dinero a Madrid para no cerrar más plantas 
asistenciales en los hospitales públicos, mal pagar 
a las farmacias o atender a los propios sueldos de 
los funcionarios de la Generalitat. Nuestro Ayunta·

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

L’efecte placebo a l’Ajuntament d’Alella 

L’efecte “placebo” està 100% demostrat: el malalt 
pren una pastilla i es nota millora encara que no hi 
hagi cap medicament a dins.

Amb les reunions i trobades que convoca el go·
vern actual d’ERC·SxA·CiU·PSC,  passa el mateix. 
Tothom pren nota dels suggeriments, queixes, ne·
cessitats etc... però desconeixem a quins compro·
misos s’hi arriba i quin és després el nivell d’acom·
pliment. 

Sobta que hi hagi tant de temps disponible per 
a organitzar activitats al carrer i per “acompanyar” 
les entitats i als veïns i veïnes en els seus esdeve·
niments, però que no es trobi per rendir comptes 
sobre l’acció de govern o per explicar els pressu·
postos.

En aquest mandat no hi ha hagut audiències 
públiques, més enllà de la sessió informativa que 
Gent d’Alella va impulsar sobre la situació dels Es·
colapis l’any 2013. Tampoc recordem cap procés 
participatiu sobre cap tema i, tot i que, any rere 
any, hem seguit insistint en fer pressupostos parti·
cipatius, seguim igual que fa 12 anys.

Especialment preocupant és que els plens de 
l’Ajuntament estiguin pràcticament buits, de pú·
blic, i sovint de contingut. I especialment preocu·

pant també que l’Ajuntament no hagi publicat ni 
una línea sobre les aportacions que la gent va fer 
a les cinc trobades amb el govern convocades el 
mes novembre. A les primeres, Gent d’Alella ja va 
demanar que s’aixequessin actes sobre el que allà 
es diu. Mai s’ha fet: com donar compte sobre els 
compromisos adoptats? I, aleshores, quins objec·
tius tenen aquestes trobades?

Volem aportar una nova visió de gestió partici·
pativa i transparent. Hem aprés molt aquests anys i 
el temps ens dona la raó respecte al nostre projecte 
d’empoderament i de participació de la ciutadania 
en la política. Ho veiem inclús fora del municipi. 
Ara sembla que està de moda el que Gd’A està di·
ent  des de les primeres eleccions el 2007.

miento se encuentra en mejor situación económica. 
Ello le permite realizar obras públicas, de mayor o 
menor entidad, que conllevan inauguraciones con 
vermouth, vino o aperitivo, que incluso sirve el pro·
pio alcalde. En broma le dije…una copa, un voto. 
Pero algo de ello hay. La prisa en acabar interven·
ciones necesarias y reclamadas durante años aca·
ba beneficiando a los vecinos, aunque sea a costa 
de aguantar discurso de inauguración y aperitivo 
con el alcalde. Se nota que algunos ya están ha·
ciendo campaña electoral, aunque ahora se le lla·
me “precampaña”. Pero que nadie olvide que, tras 
una gestión máso menos razonable, el verdadero 
rostro de los gobernantes de Alella se dibuja con 
una estelada y con un horizonte claro….la indepen·
dencia de Catalunya. Esa es su prioridad. Y frente 
a ello sólo el Partido Popular levanta la bandera del 
constitucionalismo y el respeto a las leyes.
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

Glòria Mans 
manscg@alella.cat

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal de PSC 

Igualtat de condicions 

La darrera vegada que vaig visitar i reunir·me amb els 
metges i treballadors de la Residència les Hortènsies 
del nostre poble, em van passar un munt de sensaci·
ons que no em van deixar indiferent. Sempre parlem 
de les persones com si totes elles fossin autònomes, 
independents, autosuficients… però malauradament 
mai ningú parla d’aquelles que pateixen algun tipus 
de discapacitat, sigui física o intel·lectual i de les que   
pateixen trastorns de salut mental. Ningú parla de les 
seves famílies i encara menys dels recursos que els 
governs aporten per ajudar a millorar la vida d’aques·
tes persones. Si les polítiques aplicades en aquest 
àmbit són molt justes encara ho són més les retalla·
des, a través de la Llei de dependència, a les entitats 
del tercer sector així com als professionals que tenen 
cura d’aquestes persones. La lluita contra l’estigma, 
la millora de l’atenció a la població infantil i juvenil, la 
millora de l’atenció i la promoció dels drets d’aques·
tes persones en entorns assistencials i laborals, la 
promoció de la participació i l’associacionisme i el 
suport a les famílies i les persones amb discapacitat i 
trastorns de salut mental han de deixar de ser només 
bells discursos per esdevenir realitats, amb tots els 
recursos humans, tècnics i econòmics que calgui. 

Totes les persones han de tenir accés als mateixos 

FEBRER 2015

drets i les mateixes oportunitats i també entenem que 
es tracta d’una responsabilitat que recau en tota la 
societat, tant a nivell individual com col·lectiu. Cal, 
doncs, el compromís de defensar els drets fonamen·
tals d’aquestes persones, lluitant contra l’exclusió so·
cial, la discriminació i la conculcació dels seus drets 
amb retallades indiscriminades de serveis i presta·
cions que tan poc ajuden al desenvolupament de la 
seva pròpia autonomia. Cal seguir treballant per mi·
llorar les condicions de les persones amb discapacitat 
i amb trastorns de salut mental, així com les dels seus 
familiars. Des d’aquí vull agrair a les diferents entitats 
socials del nostre poble i també als seus professionals 
i voluntaris, la tasca tan important que duen a terme, 
sumant esforços perquè aquestes persones puguin 
desenvolupar la seva vida amb normalitat.

Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 27 DE NOVEMBRE DE 2014. Actes del Ple al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Creació del Registre Electrònic de l’Ajuntament d’Alella.
El Ple va quedar assabentat del decret d’alcaldia pel qual 
s’aprova, a proposta de la Regidoria d’Administració, la 
creació del Registre Electrònic de l’Ajuntament d’Alella 
per a la recepció i remissió de sol·licituds, escrits i comu·
nicacions. 
El Ple queda assabentat 
Aprovació definitiva del pressupost.
El Ple va aprovar definitivament el pressupost de l’exerci·
ci 2015, el qual ascendeix a 11,774.694,39€. El pres·
supost consolidat de l’Ajuntament, inclòs el Consorci DO 
Alella, és de 11.822.094,39€. En el mateix acord es van 
aprovar el pla d’inversions, les bases d’execució del pres·
supost i la plantilla i relació de llocs de treballs per a 
l’exercici 2015. 
Aprovat per unanimitat 
Modificacions de crèdit.
El Ple va aprovar una modificació de crèdit per un import 
total 267.000€, dels quals la major part, uns 225.000€ 
procedeixen de la partida de despeses imprevistes. La mo·
dificació pretén dotar econòmicament diferents actuaci·
ons i reajustaments de serveis, entre les quals destaquen 
els 62.000€ destinats a les instal·lacions elèctriques del 

Mercat Municipal o els prop de 72.000€ que es destina·
ran a la reparació i manteniment de zones públiques.
Aprovat per unanimitat
Aprovació Ordenança Municipal Reguladora de la ubica-
ció de clubs socials de cànnabis al terme municipal.
El Ple va aprovar inicialment l’ordenança municipal que 
regula la instal·lació de clubs socials al municipi i esta·
bleix les condicions per a la seva ubicació i per al seu fun·
cionament. Entre d‘altres qüestions, l‘ordenança estableix 
la prohibició d‘instal·lar aquest tipus de clubs a menys de 
250 metres al voltant de centres educatius o centres de 
salut. 
Aprovat amb el vot favorable d’ERC+SxA, CiU, PSC i Gd’A 
i l’abstenció del PP 
Ratificació de l’expedient de modificació dels estatuts del 
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.  
Aprovat per unanimitat 
Ratificació de l’expedient de modificació dels estatuts del 
Consorci del Parc de la Serralada Litoral. 
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 24 de febrer a l’1 de març
Del 24 al 29 de març
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. Les de T-10 2014 caduquen el 28 de febrer.

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 febrer, de 10.30h a 13h (www.alella.cat/busconsum)

BUS CONSUM

Propera sessió per tramitar el DNI electrònic a la Policia Local: 6 de març. Data de recollida dels carnets: 13 de març. 
Cal apuntar-s’hi prèviament (tel. 93 555 24 12). Més informació a www.alella.cat/DNIelectronic 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: FEBRER - MARÇ

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
1 i 2 de març MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
8 i 9 de març BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
15 i 16 de març GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
22 i 23 de març MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
29 i 30 de març BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

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) 

10.30h Oficina de Turisme*
Visites guiades familiars a l’itinerari: “Alella, 1.000 anys d’història”

12h Can Manyé*
Taller familiar de gravat de l’exposició d’Agustí Puig.

Diumenge 8 de febrer 

Fins al 15 de febrer
“Agustí Puig, 100 gravats de Roma” 
Taller familiar de gravat: diumenge 8 de febrer a les 12h.

Del 27 de febrer al 15 de març
“World Things Museum”, de Jordi Tolosa 
Visites guiades: diumenge 8 i 15 de març a les 12h.

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

Exposicions a Can Manyé

7.30h Plaça d’Antoni Pujadas*
Sortida amb raquetes www.canlleonart.com. 

Dimecres 11 de febrer

19.30h Can Manyé* 
Literatura amb els cinc sentits. Xuan Bello, escriptor asturià. 

Dimarts 24 de febrer

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

Divendres 13 de febrer 

10h Ajuntament de Vilanova del Vallès
Passejada pel Parc de la Serralada Litoral. Cataus humans ances-
trals.  Més informació oficinadeturisme@alella.cat. 
Organitza: Consorci del  Parc de la Serralada Litoral 

Diumenge 22 de febrer 

De 17 a 19h Escola Fabra
Portes obertes.
Organitza: Escola Fabra 

19.30h Davant la Plaça d’Antoni Pujadas*
Sortida. Teatre Poliorama. “Polònia, el musical” www.canlleonart.com. 

Dimecres 25 de febrer

10.30h Oficina de Turisme*
Passejades pel Parc de la Serralada Litoral des d’Alella. Anem a bus-
car dòlmens. Més informació i inscripció oficinadeturisme@alella.cat.

11h Plaça de l’Ajuntament*
Festa de Carnestoltes. Xocolatada popular, cercavila, espectacle infantil 
“Kids Party Show”, a càrrec de Grup Kids Party. Cremada del Carnestoltes. 

Diumenge 15 de febrer 

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Hora del conte. “El Regal”, amb la companyia Pengim·Penjam. 

Dimarts 17 de febrer 

15h Llar d’infants municipal Els Pinyons*
El cafè de les tres. Espai de trobada i interrelació familiar. Obert a totes 
les famílies del municipi. Confirmació assistència elspinyons@suara.coop. 

20h Can Lleonart*
Tertúlia. “Velázquez i Goya: Transcedència i influències”. A càrrec 
de Toni Tomàs, Llicenciat en Història i professor d’Història de l’Art.  

Dijous 19 de febrer

De 15 a 17h Escola La Serreta
Portes obertes
Organitza: Escola La Serreta 

21h Can Lleonart*
Cicle Ritmes a les Golfes. Big Mama. Venda d’entrades a partir del 9 
de febrer. Més informació www.canlleonart.com. 

Divendres 20 de febrer

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Enotast. El Rei de Carnestoltes. Tast d’Escumós Brut Nature (Can 
Roda) i Escumós (Serralada de Marina) amb sardinetes disfressades.
Més informació www.alella.cat/mostast.  

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Mostast. Taller d’aromes sobre la vinya i la poda (1a part). Adreçat 
a infants de 4 a 12 anys. Cal inscripció prèvia a oficinadeturisme@
alella.cat. Més informació www.alella.cat/mostast.   

Dissabte 21 de febrer 

19.30h Can Malet (El Masnou)
Cara a cara. Reflexions entre Joan Manuel Tresserras i Quim Torra 
sobre cultura com a una estructura d’Estat a Catalunya.
Organitza: Òmnium Cultural

Dilluns 9 de febrer

De 9.30 a 11.30h Antigues Escoles Fabra*
Tallers de formació. Canals de recerca de feina. Més informació i 
inscripcions rovirapi@alella.cat. 

19h Can Lleonart*
Cinema social. “También la lluvia”. Cicle programat per la Comissió 
de Cooperació Internacional. 

Dijous 26 de febrer 

10.30h Oficina de Turisme*
Dones d’Alella. Visita temàtica a l’itinerari patrimonial “Alella, 1.000 
anys d’història”. Més informació i inscripció oficinadeturisme@alella.cat.

Dissabte 28 de febrer 

16.30 a 19h Institut Alella
Portes obertes. 
Organitza: Institut Alella 

Dilluns 2 de març

7.30h Plaça d’Antoni Pujadas* 
Sortida. Parc natural de la muntanya de Montserrat. 

De 19 a 21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia* 
Biblioteques amb DO. Presentació de la Guia d’Enoturisme DO Alella. 

Dimecres 4 de març

De 9.30 a 11.30h Antigues Escoles Fabra*
Taller de formació. Gestió de contactes presencials i online. Més infor·
mació i inscripcions rovirapi@alella.cat. 

19h Antigues Escoles Fabra*
“I després de l’ESO què?” Xerrada d’orientació per a les famílies. 

20h Can Lleonart*
Tertúlia. “L’amor en temps de crisis”. www.canlleonart.com.

Dijous 5 de març



DIVENDRES 6 DE MARÇ
19.30 H · Antigues Escoles Fabra
Documental ‘Maestras de la República’. Presentació i col·loqui a 
càrrec de FETE·UGT. 

DISSABTE 7 DE MARÇ
12 H · Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella
Lliurament de premis del 1r Campionat femení de Canastra ADA, 
celebrat del 2 al 6 de març. 

20.30 H · Restaurant Masia Mas Coll
Sopar de celebració del Dia Internacional de la Dona (Associació 
de Dones Montserrat Roig d’Alella)

DIUMENGE 8 DE MARÇ
11 - 13 H · Comerços d’Alella
Repartiment de flors solidàries (Associació Dones Solidàries)  

11.30 H · Plaça de l’Ajuntament
Lectura de manifest institucional  

12 H · Pavelló Municipal d’Esports
Torneig de futbol sala per a dones (inscripció prèvia), en acabar el 
torneig hi haurà vermut popular

8 DE MARÇ 
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

www.alella.cat/dona


