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Molta participació i suport majoritari a 
Junts pel Sí a les eleccions al Parlament

Alella s’ofereix com a poble d’acollida per 
a refugiats sirians 

repic de campanes a can Manyé, del 6 
de novembre al 6 de desembre

El govern aprova inicialment el primer Pla d’Actuació Municipal 
de l’Ajuntament i l’obre a les aportacions de la ciutadania. 

Preparem el PAM
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Amb la voluntat de millora contínua que marca la nostra ma-

nera de fer, introduïm una nova eina per a la governança del 

nostre poble. Aquest passat 1 d’octubre el Govern ha aprovat 

inicialment el Pla d’Actuació Municipal (PAM), un document 

estratègic de planificació, que recull quins són els objectius, 

les línies a seguir, els projectes i les accions més rellevants 

que configuraran l’acció del Govern municipal per al man-

dat 2015-2019. Esdevé el compromís públic i comú amb 

la ciutadania d’aquest govern i, per tant, és fruit de la seva 

visió sobre la situació, necessitats i perspectives del nostre 

poble i dels seus ciutadans i ciutadanes. Aquest PAM pretén 

romandre obert i flexible per adaptar-se a un entorn tan can-

viant i dinàmic com l’actual. És la primera vegada que ens 

dotem d’aquesta eina i per l’Ajuntament suposa un nou repte 

que cerca millorar la gestió i incrementar la transparència en 

l’acció municipal. 

Aquest document està basat en l’acord de govern signat per 

Esquerra Republicana de Catalunya + Sumem per Alella i 

Alella Primer – Candidatura de Progrés el passat 12 de juny 

de 2015. El PAM ha estat aprovat inicialment per la Junta 

de Govern Local i obrim un període entre el 5 i 25 d’octubre 

per tal que la ciutadania, les entitats i la resta de grups mu-

nicipals puguin fer aportacions que seran valorades per part 

del govern local per a la seva possible inclusió. El document 

sorgit d’aquest procés serà presentat al Consell de Poble, que 

es constituirà per primera vegada aquesta tardor, i posterior-

ment serà portat al Ple del nostre Ajuntament per tal d’apro-

var-lo definitivament. 

Per últim voldria felicitar-nos com a ciutadania per l’altíssima 

participació en les darreres eleccions al Parlament. Votéssim 

el que votéssim, vam ser 5885 persones, un 82,68% del 

cens, que vam exercir el nostre dret a decidir el futur de 

Catalunya.
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El primer PAM d’Alella 
························································································································································
El Pla d’Actuació Municipal ha estat aprovat inicialment i estarà a informació pública fins al 25 d’octubre. 
························································································································································

La Junta de Govern va aprovar inicial-
ment l’1 d’octubre el primer Pla d’Ac-
tuació Municipal (PAM) de l’Ajunta-
ment d’Alella. És el full de ruta, el 
document estratègic de planificació 
que recull els objectius, les línies a se-
guir, els projectes i les accions més re-
llevants que configuraran l’acció del 
Govern municipal durant el mandat 
2015-2019. 

L’aprovació inicial és el punt de 
partida d’un document que s’ha d’aca-
bar de bastir amb les aportacions de la 
ciutadania, les entitats i la resta de 
grups municipals abans de ser aprovat 
definitivament pel Ple Municipal.

Juntament amb l’aprovació inicial, 
la Junta de Govern va acordar obrir un 
període d’informació pública, del 5 al 
25 d’octubre, per tal que la ciutadania, 
les entitats i els grups municipals pu-
guin fer les seves aportacions. Les pro-
postes presentades seran valorades per 
part del govern per a la seva possible 
inclusió en el PAM. El document sorgit 
d’aquest procés de participació serà 
presentat al Consell de Poble, l’òrgan 
consultiu regulat al Reglament de Par-
ticipació Ciutadana, abans de sotme-
tre’l a l’aprovació definitiva per part del 
Ple Municipal. 

Per facilitar les aportacions de la 
ciutadania, s’ha habilitat un formulari 
al web municipal (al qual es podrà ac-
cedir des de l’enllaç www.alella.cat/
PAM), perquè la ciutadania pugui fer 
arribar les seves aportacions. Des 
d’aquest mateix enllaç també es podrà 
consultar la aprovació inicial. Les pro-
postes també es recolliran mitjançant 
el mateix formulari a l’Oficina d’Atenció 
a la Ciutadania (OAC). 
 
L’acord de govern, punt de partida 
El Pla d’Actuació Municipal té com a 
punt de partida els acorda programà-
tics de govern signats el passat 12 de 
juny per Esquerra Republicana+Sumem 
per Alella i Alella Primer-Candidatura 
de Progrés. 

Línies bàsiques del Pla d’Actuació Municipal 

Bon govern

Nou reglament orgànic Municipal, implantació d’un sistema de qualitat del servei i gestió digital de la 
despesa. Activació de les audiències públiques i reformulació de les reunions de barri. creació de la figura 
del Defensor del ciutadà. Posada en funcionament dels portals de transparència i de dades obertes. creació 
de la carta de serveis. Ampliació dels tràmits disponibles en línia de l’oAc. Mancomunar serveis.

Cultura i educació

construcció i posada en marxa del nou espai cultural. Potenciació dels projectes educatius i culturals. Suport 
als centres educatius i les AMPA i ampliació del reforç escolar i impuls a la formació artística i creativa. cre-
ació del consell d’Infants. Aprovació definitiva del projecte de la nova biblioteca Pública i l’arxiu municipal.

Identitat i economia

Ampliació de l’oferta d’enoturisme i suport a la rehabilitació de la torre del Governador perquè es converteixi 
en un referent de l’oferta turística. Millora de l’arxiu històric local. Suport a l’emprenedoria mitjançant la cre-
ació de la Xarxa d’empresaris/es i emprenedors/es d’Alella. Posada en marxa del cicle de conferències “cafè 
i empresa” i nou reglament per al Mercat de Marxants. Planificació del futur parc empresarial de la Miralda.

Atenció a les persones

Dotació de més recursos humans i econòmics per a l’àrea de Serveis a les Persones. reformulació dels ajuts 
de l’IbI perquè arribin a més persones i manteniment dels ajuts a l’escolarització. Potenciació dels serveis 
d’atenció domiciliària i teleassistència. creació del consell de savis i sàvies. reforç a les polítiques d’equitat 
de gènere. Millora de les instal·lacions esportives i redacció del Mapa d’Instal·lacions esportives. 

Espai públic i mobilitat 

es destinaran més d’un milió d’euros en quatre anys a la millora de la pavimentació i l’accessibilitat dels 
carrers. Millora de la xarxa d’estacionaments i implementació de tecnologies per facilitar la localització 
d’aparcaments lliures. connexió del Passeig de la riera amb Alella Parc i redacció del projecte del tram de 
can Lleonart fins a l’autopista. 

Participació i cohesió

Més recursos tècnics i humans per l’àrea de participació ciutadana. Posada en funcionament del consell del 
Poble. elaboració del Pla d’igualtat i potenciació de l’Aula d’Acollida. creació del consell Municipal de Salut 
i elaboració del Pla de Salut per promoure hàbits saludables. 

Joventut i esports

redacció del Pla Local d’Adolescència i Pla Local de Juventut. Potenciació dels espais d’estudi per al jovent 
i creació d’una línia d’ajut perquè el jovent es pugui emancipar sense marxar d’Alella. Potenciació del 
voluntariat i suport al teixit associatiu. Sensibilització en matèria de civisme per millorar la convivència. 
Manteniment del 0,7% dels ingressos propis destinats a cooperació internacional. 

Sostenibilitat i territori

reforç de la regidoria de Medi Ambient. creació d’una zona d’horts urbans públics. creació d’una comissió 
de seguiment del PouM. Millorar la qualitat del servei de recollida de residus. 

Smart City i seguretat

Desenvolupament del Pla Director de Smart city. Implantació d’un sistema preventiu de lectures de matrícules. 
es treballaran alternatives per millorar la cobertura d’Internet en aquelles zones on no arribin les companyies. 
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Alella omple les urnes a les Eleccions al Parlament

Rècord de votants a les eleccions del 
27 de setembre. La participació a 
les Eleccions al Parlament va ser del 
82,68% a Alella, set punts més que el 
2012 i cinc punts per sobre de la mit-
jana de Catalunya. Dels 7.118 electors 
censats, van anar a les urnes 5.885 
persones. 

Victòria de Junts pel Sí
Junts pel Sí, amb 3.149 paperetes i el 
53,65% dels vots, va ser la llista més 
votada, seguida a molta distància de 
Ciutadans, que va obtenir el 14,51%, 
el Partit Popular, amb el 8,19%, i la 
CUP, amb el 7,99%. El PSC va acon-
seguir el 6,51% dels vots, Catalunya Sí 
que es pot el 4,50% i Unió Democràti-
ca de Catalunya el 3,53%.

Eleccions 2015 Eleccions 2012

Participació: 75,62%Participació: 82,68%

2.384    
45,27%3.149

53,65%

c’s

c’s

cuP

AxAcuP IcV-euiA
catalunya sí que es pot

erc

PScPSc
PPcPPc ciuJunts pel Sí

795  
15,09%

652    
12,38%

342    
6,49%

207
4,50%

342  
6,49%

327
6,2%

264
6,51% 173

3,28%

Les més participatives 

Any             Cens             Participació
1980           2.018            74,38%
1984           2.631            75,64%
1988           3.833            65,57%
1992           4.866            60,07% 
1995           5.887            69,07%
1999           6.470            63,91%

Any             Cens             Participació
2003           6.732            68,73%
2006           6.760            64,14%
2010           6.991            68,83%
2012           7.010            75,62% 
2015           5.887            82,68%

························································································································································
La participació del 27S es va enfilar al 82,68%, la més alta dels comicis electorals des del 1977.

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

Parlamentaris internacionals segueixen les eleccions
Tres diputats dels Parlaments del Regne 
Unit, Argentina i Uruguai van visitar 
Alella per seguir de prop la jornada 
electoral del 27 de setembre. Els parla-
mentaris internacionals es van despla-
çar al col·legi electoral ubicat a les anti-
gues Escoles Fabra, des d’on van poder 
copsar durant una estona el desenvolu-
pament dels comicis i parlar amb l’al-
calde i alguns regidors del municipi. 

Els observadors (Guto Bebb, Móni-
ca Edith i Daniel Peña), formen part 
d'un grup de 14 diputats regionals, es-
tatals i europeus que van ser convidats 

pel Consell de Diplomàcia Pública de 
Catalunya (DIPLOCAT) a presenciar 
les eleccions catalanes en directe, 
amb l'objectiu que poguessin presenci-

ar el desenvolupament de la jornada 
del 27S, parlar amb diferents protago-
nistes i explicar-ho després als seus 
països. 

852 
14,51%

481    
8,19%

469
7,99%
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·······················································································

Suport a projectes de cooperació

El Ple de l’Ajuntament va aprovar el 24 
de setembre una moció de suport a la 
població refugiada víctima dels conflic-
tes armats a l’àrea Mediterrània. Entre 
d’altres qüestions, la moció insta al 
Govern Espanyol a augmentar el nom-
bre de places d’asil i la dotació pressu-
postària per millorar la qualitat en les 
diferents fases de l’atenció a aquest 
col·lectiu, així com a incrementar de 
sis mesos a un mínim de 24 mesos el 
període d’acollida de les persones sol-
licitants d’asil, en funció de la seva vul-
nerabilitat. 

L’Ajuntament es compromet a do-
nar suport i a col·laborar amb les enti-
tats catalanes que treballen en l’acolli-
da a les persones sol·licitants d’asil, a 
facilitar l’empadronament i garantir 
l’accés als serveis bàsics a les persones 
que declaren viure al municipi i a tre-
ballar en la sensibilització de la pobla-
ció sobre la realitat de les persones re-
fugiades i la dinamització de la xarxa 
local solidària. 

La moció va ser presentada conjun-
tament pels grups municipals 
ERC+SxA, Alella Primer-CP, Gd’A, i Al-

Alella serà poble refugi
························································································································································
El Ple va aprovar una moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània. 

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

L’Ajuntament destina 37.600€ a finan-
çar set projectes de cooperació al des-
envolupament que es duen a terme a 
Nicaragua, Mèxic, Guatemala, Burkina 
Faso, Marroc i Senegal. Els ajuts proce-
deixen del 0,7% del pressupost d’in-
gressos ordinaris destinats a coopera-
ció internacional i es donen a través del 
Fons Català de Cooperació al Desenvo-
lupament. Els projectes són: 
-Campanya d’alfabetització a Nicara-
gua. Asociación de educación popular 
Carlos Fonseca Amador. (5.877€).
-Atenció sanitària a nou pobles de 
l’àmbit rural a Tanseiga. Desenvolupa-
ment a l’Àfrica. Songtaaba. (6.838€).
-Dones de Musa caminant cap al bon 

Mirades al Món tractarà el 
problema dels refugiats
La problemàtica dels refugiats a 
tot el món serà el tema central de 
les vuitenes Jornades de Coopera-
ció Internacional Mirades al Món 
que se celebraran del 12 al 14 de 
novembre. Les Jornades inclouran 
xerrades i taules rodones per refle-
xionar sobre aquest tema i clouran 
el 14 de novembre amb la Festa de 
la Cooperació a la Plaça de l’Ajun-
tament. Aquesta trobada permetrà 
conèixer els projectes de coopera-
ció i desenvolupament que rebran 
enguany el suport alellenc, mentre 
es gaudeix d’una xocolatada de co-
merç just i d’un espectacle infantil i 
familiar de Pallassos sense Fronte-
res. Més informació a www.alella.
cat/miradesalmon.

viure de les seves famílies i comuni-
tats. Fundació Grup Tercer Món-Mata-
ró. (5.337€).
-Ampliació del taller impremta Transici-
ones. Gestora de recursos per al desen-
volupament del discapacitat. (4.137€)
-Construcció d’un col·legi de secundà-
ria i batxillerat a Thiaroye de Pinike-1a 
fase. Fundació Educació Solidària-Es-
cola  Pia. (5.817€).
-Enfortiment dels processos de pau al 
Sàhara Occidental. NOVA Centre per a 
la Innovació Social. (4.677€).
-Adquisició de material per a la coope-
rativa agrícola de dones Sandiniery de 
Sédhiou. Associació d’Ajuda a l’Immi-
grant 2009 de Catalunya. (4.917€). 

ternativa per Alella-CUP. CiU també va 
votar a favor i el PP es va abstenir. CiU 
va presentar un altre moció referent als 
refugiats que va tenir el suport de Gd’A, 
PP i Alella Primer, però que va ser re-
butjada amb els vots en contra 
d’ERC+SxA i la CUP. 

Alella va ser un dels primer munici-
pis a oferir-se com a poble refugi i do-
nar suport a la creació d’una Xarxa 
Catalana de Pobles i Ciutats Refugi que 
permeti coordinar les accions necessà-

Campanya de suport als refugiats 

L’Ajuntament d’Alella va participar el 4 de setembre en la reunió convocada pel Fons català de cooperació al 
Desenvolupament en la qual es va acordar una estratègia per donar suport i acollir els refugiats. en aquest 
sentit, s’ha posat en marxa una campanya de suport als refugiats centrada en quatre eixos: assistència en 
les rutes de fugida, suport als municipis de la ruta, planificació i gestió de l’acollida, acollida a catalunya i 
educació per al desenvolupament i sensibilització. els recursos recollits en aquesta campanya es destinaran 
al desplegament d’aquests quatre eixos en funció de l’evolució de les necessitats de cada moment. Les 
aportacions de particulars es poden fer a través dels següents comptes corrents:

Triodos Bank - ES47 1491 0001 2620 0525 7510 
Catalunya Caixa - ES87 2013 0500 1402 1395 4220

CaixaBank - ES79 2100 3200 9625 0002 9627

ries per tal d’acollir a aquestes perso-
nes que necessiten solucions urgents. 
L’Ajuntament ha rebut molts oferiments 
de veïns i veïnes d’Alella disposades a 
col·laborar i que estan pendents que es 
pugui concretar la millor manera de 
donar aquest suport. 

El Consell Comarcal s’ha ofert al 
Fons Català de Cooperació al Desenvo-
lupament per coordinar els oferiments 
que fan els ajuntaments del Maresme 
per a l’acollida de refugiats sirians. 



6 eL FuLL

Tornada a les aules 
Els tres centres educatius públics 
d’Alella, l’Escola Fabra, l’Escola la Ser-
reta i l’Institut Alella, van començar les 
classes el 14 de setembre amb 1.038 
alumnes matriculats, 3 menys que 
l’any passat: 634 de segon cicle d’in-
fantil i primària i 404 de secundària. 

A l’Escola Fabra el curs comença 
amb 447 alumnes d’infantil i primària, 
2 més que a l’inici del curs anterior. El 
centre, de dues línies, manté un únic 
curs triplicat, el de 5è. L’Escola La Ser-
reta comença el seu sisè any d’activitat 
amb 187 alumnes, 2 més que el curs 

passat. El centre, que va obrir les seves 
portes el curs  2010-2011, inclou una 
línea de  P3, P4, P5, 1r, 2n, 4t, 5è i 6è 
i dues línies de 3r. L’Institut Alella 
arrenca el curs amb uns 404 alumnes 
matriculats a ESO, Batxillerat i el cicle 
formatiu de Grau Superior de gestió 
comercial i publicitat en el sector vitivi-
nícola. La llar d’infants municipal Els 
Pinyons va iniciar el curs el 3 de setem-
bre amb 56 alumnes. Després dels 
primers dies d’adaptació, el centre va 
iniciar les classes en el seu l’horari 
habitual el 14 de setembre. 

····················································································································································································································································La regidora Ana Fernández va recollir el  premi. 

Vacunació contra la grip 
el 20 i 21 d’octubre a Can Gaza
El personal sanitari de l’Àrea Bàsica 
de Salut del Masnou-Alella ha pro-
gramat dues sessions de vacunació 
per als dies 20 i 21 d’octubre, de 
17 a 18h, al Casal de la Gent Gran 
Can Gaza. La campanya de vacuna-
ció s’adreça a persones més grans 
de 60 anys i aquelles que pateixen 
alguna malaltia crònica. Per poder 
vacunar-se cal dur la targeta sanità-
ria i el carnet de vacunacions. 

Prevenció sanitària a les escoles 
Aquest mes d’octubre es faran les 
revisions bucodentals dels alumnes 
de 2n de l’Escola Fabra i l’Escola la 
Serreta. A més, s’han programat 
dues exposicions de promoció de la 
salut: del 21 d’octubre al 4 de 
novembre es farà l’exposició “Cui-
da’t les dents” a l’Escola la Serreta; 
i del 2 al 23 de novembre l’exposi-
ció “Menja bé, tu hi guanyes” 
s’instal·larà a l’Escola Fabra.

Alella rep dues Flors d’Honor en el 
seu primer any com a Vila Florida
Alella ha estat reconeguda amb 
dues Flors d’Honor en el seu debut 
com a Vila Florida, un distintiu que 
ostenta des del passat mes d’abril. 
La iniciativa està promoguda per la 
Confederació d’Horticultura Orna-
mental de Catalunya amb l’objectiu 
de fer un reconeixement als munici-
pis que destaquin pel seu compro-
mís amb els espais verds, la cura 
del medi ambient a través dels es-
pais enjardinats i la millora de l’es-
pai urbà. Els premis es van lliurar el 
passat 9 de setembre a Sant Hilari 
de Sacalm i en el cas d’Alella es 
reconeix especialment “la tasca del 
municipi per la millora de l’espai 
verd i el seu sosteniment”. 

La telefonia centra les consultes 
dels consumidors a Alella  
L’Oficina Provincial d’Atenció al Consu-
midor (OPIC) de la Diputació de Barce-
lona ha tramitat, des de l’inici de l’any, 
mig centenar de consultes i reclamaci-
ons de consum de ciutadans d’Alella, la 
majoria de les quals estan relacionades 
amb la telefonia mòbil o fixa i la resta 
són per temes de comerç, assegurances 
o altres serveis bàsics com l’electricitat. 

L’Ajuntament no disposa d’un ser-
vei propi municipal de consum per la 
qual cosa té delegada aquesta funció a 
la Diputació de Barcelona que ofereix 
assessorament i informació als consu-
midors en la defensa dels seus drets, 
de manera gratuïta i sense necessitat 
de desplaçaments, a través de l’OPIC. 

Aquest servei es presta des de la 
Bústia del Consumidor amb seu a 
l’Ajuntament, que recull diàriament les 
consultes dels ciutadans, i mitjançant 
l’Oficina Mòbil d’Atenció al Consumi-
dor (Bus Consum) que s’instal·la un 
divendres al mes a l’aparcament de 
Can Lleonart. L’equip tècnic de l’oficina 
mòbil dóna resposta a les consultes i 
reclamacions que es fan directament i  
atén immediatament les consultes que 
es trameten telemàticament mitjan-
çant la Bústia del Consumidor. 

El Bus Consum visita Alella un divendres al mes. 

Properes visites

Divendres 16 d’octubre, de 10.30 a 13h
Divendres 13 de novembre, de 10.30 a 13h
Divendres 18 de desembre, de 10.30 a 13h
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Inscripcions a l’Aula d’Acollida
L’Aula d’Acollida, el servei formatiu 
que ofereix l’Ajuntament a persones 
nouvingudes o ja establertes a Ale-
lla per afavorir la seva incorporació 
al poble i a l’entorn, reprèn la seva 
activitat el 29 d’octubre. És gratuït  
però cal matricular-se a les oficines 
de Serveis Socials el 19 i 21 d’oc-
tubre, d’11 a 13h, i el 22 d’octu-
bre, de 16 a 18h. Més informació a 
www.alella.cat/aulaacollida. 

Fins al 15 d’octubre es poden 
demanar les beques verema  
El 15 d’octubre finalitza el termini 
per presentar les sol·licituds a la 
segona Beca Verema, edició Paco 
Solé Parellada, destinada a sufra-
gar el 50% del cost acadèmic del 
curs 2015-2016 a quatre alumnes 
del Grau Superior de Màrqueting i 
Publicitat en el Sector Vitivinícola 
que s’imparteix a l’Institut Alella.

El Correllengua d’Ovidi Montllor
Coincidint amb el 20è aniversari de 
la mort d’Ovidi Montllor, el Corre-
llengua 2015 se centra en la difu-
sió de l’obra, el compromís amb el 
país i la qualitat humana del poeta, 
cantant i actor alcoià. A Alella, el 
tret de sortida serà el 24 d’octubre 
amb la lectura del manifest i l’ho-
menatge a Ovidi Montllor amb l’es-
pectacle musical Del cor a les 
mans. L’endemà al migdia es farà a 
Can Lleonart el lliurament dels Pre-
mis Literaris: Alella a Maria Oleart, 
que té 14 aspirants, i Alella a Gui-
da Alzina, que en té 72. Una nova 
sessió del cicle de Literatura amb 
els cinc sentits dedicada a Ferrer i 
Guàrdia, el dia 28 d’octubre a Can  
Manyé, i la presentació dels llibres 
Damià el cartoixà i la guerra dels 
segadors i El poeta del poble, pro-
gramades per al 29 i 30 d’octubre, 
respectivament, completen el Cor-
rellengua d’enguany. 

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

Fe d’errades 

els representants del consell Municipal d’Habi-
tatges Socials: són Abel Miravet (erc+SxA), Fer-
ran Pou (Gd’A), Marc Viladecans (ciu), Mercè Pe-
demonte (Alternativa per Alella-cuP), Annerose 
bloss (PP) i carmen esteras (Alella Primer-cP).

Repic de campanes a Can Manyé 

Can Manyé ens proposa desxifrar la xar-
xa social més antiga  i universal: la del 
sons de les campanes. L’espai d’art i 
creació inaugura el 6 de novembre, a 
les 19h l’exposició, “Ploro els difunts, 
allunyo les tempestes i alegro les fes-
tes. El llenguatge de les campanes”, 
creada per Miquel Cunyat i Joan Riam-
bau. La proposta, que es podrà visitar 
fins al 6 de desembre, convida a escol-
tar les campanes, els seus tocs i repics, 

i a reflexionar sobre el llenguatge, la 
memòria i la comunicació. 

L’exposició presenta una peça audi-
ovisual realitzada amb la col·laboració 
de Joana Balfegó a partir d’obres de Mi-
quel Cunyat creades al voltant dels di-
versos tocs i repics, i projectada sobre 
els murs de Can Manyé.  Paral·lelament, 
i a través de material gràfic, audiovisu-
al —l’entrevista a Francisco Xarrié rea-
litzada per Irina López— i testimonis 
diversos, s’explora la història de les 
campanes i el seu llenguatge, i en par-
ticular la de les campanes del rellotge i 
de l’església

Homenatge al campaner d’Alella
La història de les campanes d’Alella 
està estretament lligada al nom dels  
Xarrié, la família que des de fa més de 
cinc generacions fa sonar les campanes 
al poble. Aquesta exposició pretén retre 
homenatge a Francisco Xarrié Oliveras 
(1925-2015), qui va ser durant molts 
anys el campaner d’Alella i que va morir 
recentment. 

Tardor activa a l’Espai 12·16  
Activitats de tardor 

Taller de teatre i espectacle “Nit d’Ànimes”
Divendres, 2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre. 5€

Espai d’estudi
Dimarts i dijous, de 16 a 18h. Gratuït

No badis i posa’t al dia amb l’anglès
Dimarts i dijous, de 16 a 17h. 15€/mes

Cinema. Tria la “peli”!
un divendres al mes. Gratuït

Tardes obertes de ball amb Jaume Brossa
Divendres de novembre. Gratuït

Ioga i educació emocional
Informa-te’n a partir de novembre

Les famílies amb adolescents han re-
but aquests dies una postal convi-
dant-los a participar en les propostes 
que ofereix el programa de tardor de 
l’Espai 12·16. Són activitats adreça-
des a adolescents d’entre 12 i 16 anys 
que es faran durant els mesos d’octu-
bre, novembre i desembre a l’Espai 
Jove de les antigues Escoles Fabra. El 
programa inclou un taller de teatre, 
classes d’anglès, sessions de ball, pro-
jeccions de cinema, ioga i educació 
emocional. A més, els dimarts i dijous, 
de 16 a 18h, els estudiants de 1r a 4t 
d’ESO disposen d’un espai d’estudi as-
sistit per un/a pedagog/a  per fer deu-
res. Les places són limitades. Més in-
formació a www.alellajove.cat. 

···································································································
Homenatge al campaner d’Alella amb l’exposició “Ploro els difunts, allunyo 
les tempestes i alegro les festes. El llenguatge de les campanes”. 

··································································································
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Vi i molt més a la Festa de la Verema 
·······················································································································································
Força participació a les activitats i prop de 22.000 tiquets venuts a la Mostra Gastronòmica. 
 ······················································································································································

La presència dels núvols i l’arrancada 
passada per aigua de la inauguració no 
van aconseguir enterbolir la celebració 
de la 41a Festa de la Verema que va 
assolir l’èxit de participació de les dar-
reres edicions. Malgrat la pluja del pri-
mer dia, la Mostra Gastronòmica es va 
cloure amb un volum de vendes simi-
lars al de l’edició anterior, amb prop de 
22.000 tiquets venuts. 

La pràctica totalitat de les activitats 
programades de pagament van exhau-
rir el número d’inscripcions. També van 
tenir molt bona acollida les dues noves 
incorporacions del programa d’en-
guany: la trepitjada familiar de raïm i 
l’actuació castellera de la Colla dels 
Capgrossos de Mataró. 

La conferència de Paco Solé Pare-

llada, el propietari del restaurant 7 Por-
tes de Barcelona, va ser seguida per 
una seixantena de persones i les classes 
magistrals de Rosa Vila, Carlos Puñet i 
Montse Velasco van fer ple, amb una 
participació en el conjunt de les tres 
sessions de més de 150 persones. 

La Creu Roja va recollir 900€ durant 
els tres dies de festa que es destinaran 
al programa d’alimentació infantil pro-
mogut per l’Assemblea de Creu Roja 
d’Alella, el Masnou i Teià. També es van 
fer 41 donacions al banc de sang. 

Paisatge Transmèdia, fins l’11 d’octubre
Can Manyé manté oberta fins a l’11 
d’octubre la proposta artística “El pai-
satge transmèdia”, un projecte de Car-
lota Castells i Xavi Saucedo.

Acte D’INAuGurAcIó

Grans i petits van gaudir de valent amb la trepitjada familiar de raïm a Can Magarola. 

La exposició ‘El paisatge transmèdia” es pot visitar fins a l’11 d’octubre a Can Manyé.

Els millors aparadors 

els comerços charol, Agroalella Garden center i 
Maronas van guanyar els 1r, 2n i 3r premis del 
concurs d’Aparadors de la Festa de la Verema. 
el premi al millor aparador triat per votació po-
pular va ser per tot Dolç que va ser el més votat 
per les 141 persones que van participar en la 
votació i en el joc de la paraula secreta. enguany 
les paraules que calia trobar eren “talent i vi-
nya”. entre tots ells es va fer un sorteig durant 
la inauguració de la Festa de la Verema i els 
guanyadors van ser: oriol brutau, David Mont-
part i Nil caballero. enguany han participat en 
el concurs una dotzena d’establiments. Podeu 
veure les fotos dels aparadors a www.alella.cat/
concursaparadors. FotoS: Quico Lluch. 

Primer premi: Charol

Segon premi: Agroalella

Tercer premi: Maronas

Premi popular: Tot Dolç



cLASSeS MAGIStrALS 

trobADA De GeGANtS PreSeNtAcIó De VINS

Acte D’INAuGurAcIó

Acte D’INAuGurAcIó

correFoc 

cLASSeS MAGIStrALS 

9SeteMbre 2015 5SeteMbre 2015

cASteLLS AMb cAPGroSSoS De MAtAró

MoStrA GAStroNòMIcA 
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Grups municipals (Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer)

ERC + SUMEM PER ALELLA 

GENT D’ALELLA Diàleg

Durant l’acte inaugural de la Verema tres grups 
a l’oposició vam voler mostrar la nostra unitat 
respecte a l’actitud i les formes emprades per 
l’Alcalde des de l’inici d’aquest nou mandat, el seu 
quart mandat.

Quatre regidors, Mercè Marzo i Josep Bardés 
per Gent d’Alella, Esteve García-Ossorio per CDC i 
Annerose Bloss per PP, vam subscriure un manifest 
per explicar l’actitud de constant menysteniment 
institucional i personal de l’Alcalde cap aquests 
regidors i vàrem decidir no estar presents durant 
el discurs de l’Andreu Francisco en l’acte oficial 
d’inauguració de la Verema, a la plaça de 
l’Ajuntament.

Des de les eleccions, l’Alcalde ha convocat 
una única Junta de Portaveus, la prèvia al Ple 
d’Organització que fixa el cartipàs i els sous dels 
electes i en la que ens va anunciar el trasllat fora de 
l’edifici de l’Ajuntament dels despatxos de l’oposició. 
Aquesta “expulsió” és d’un gran simbolisme, com 
ho és també el fet que no hagi tornat a convocar 
tots els grups municipals des del 2 de juliol o que 
no hagi contestat el nostre manifest de fa un mes.

És aquesta manca de diàleg i de confiança 
el que fa del tot inviable l’exercici sa i autèntic 
de democràcia al nostre poble. I davant aquesta 

Una jornada històrica, malgrat les interpretacions

L’independentisme ha guanyat les eleccions dels 
27S. Un majoria formada per 62 escons aconse-
guits per Junts Pel Sí + 10 escons assolits per la 
CUP, fan els 72 escons que davant dels 135 totals 
de l’hemicicle, determinen una majoria absoluta de 
diputats i diputades independentistes al Parlament 
de Catalunya.

A Alella, Junts Pel Sí ha guanyat les eleccions 
amb 3.149 vots (un 53,65%). Si hi sumem els 
469 vots de la CUP (un 7,99%) queda clarament 
expressada la voluntat de l’independentisme al 
nostre municipi, amb un total de 3.630 vots (un 
61.64% de tots els vots emesos i un 51% de tot el 
cens municipal). La gran participació registrada (un 
77,44% a Catalunya i un 82,68% a Alella) mani-
festa que aquests comicis no deixaven indiferent a 
ningú i augmenta la seva legitimitat democràtica. 

Tot i que aquestes eleccions han permès clarifi-
car el panorama polític català, deixant clar quin era 
el posicionament de sortida dels diferents partits 
polítics que s’hi presentaven, amb els resultats de-
finitius a la mà, són moltes les formacions que fan 
una lectura interessada, parcial i, en molts casos, 
totalment contrària als seus plantejaments inicials. 
No deixa de ser significatiu que formacions que 
històricament i en altres conteses electorals accep-

situació, i de la contínua manca de resposta als 
suggeriments i a les propostes, tres grups tan 
diferents ens hem posat d’acord. Des del nostre 
punt de vista, aquest acord és una invitació al 
diàleg que podria tenir un resultat molt positiu 
per al poble, com va passar amb la campanya per 
aturar el macro Casal de 7,3 milions d’euros. I res 
més que una invitació al diàleg, perquè el vot de 
cadascú de nosaltres al Ple és sobirà i així ho estem 
expressant en cada ple.

Mercè Marzo,  portaveu del grup municipal de Gd’A

Andreu Francisco
franciscora@alella.cat

teresa Vilaró
vilarocm@alella.cat 

Anna Alfaro
alfaroal@alella.cat 

Frederic Salas
salasmf@alella.cat 

Ana Fernández
fernandezaa@alella.cat 

Laura ribalaiga
lrprats@alella.cat 

Isabell Nonell
nonellti@alella.cat

Mercè Marzo
671 476 858
marzogm@alella.cat

Josep bardés
607 799 325
bardescj@alella.cat

www.gentdalella.cat

ten i s’aprofiten democràticament de les majories 
parlamentàries dels escons, ara qüestionin la seva 
validesa si no va acompanyada d’una majoria de 
vots. Curiosament els qui més defensen aquest ra-
onament són aquells partits que no han permès en 
cap moment fer una consulta lliure i democràtica 
als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Malgrat els esforços i les manifestacions dels 
dies previs a les eleccions d’alguns representants 
dels poders econòmics, polítics i religiosos i de fer 
servir tots els mitjans informatius al seu abast per 
tal de desacreditar els resultats electorals, no han 
pogut evitar que aquests resultats hagin tingut un 
ampli reconeixement internacional i una correcta 
lectura. Gairebé dos milions de vots són molts per a 
no ser tinguts en compte i ens refermen les nostres 
conviccions.

Comencem doncs una nova etapa que no ha de 
quedar menysvalorada per les interpretacions sub-
jectives de forces polítiques contràries a fer aquest 
pas cap a la independència. Aquests resultats ens 
donen total legitimitat per tirar endavant el procés 
constituent de la nova República Catalana. Estem 
convençuts i treballarem amb totes les nostres for-
ces per aconseguir-ho. Esperem comptar amb els 
suports necessaris.



11octubre 2015

esteve Garcia-ossorio 
barrosso 
garciaossoriobe@
alella.cat 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ 

ALTERNATIVA PER ALELLA-CUP I amb el somriure, la revolta 

L’hem feta grossa i molts encara no en són consci-
ents. No hi ha pitjor cec que el qui no hi vol veure.
Això ja no té volta enrere: el passat 27 de setem-
bre, les candidatures independentistes van guanyar 
les eleccions al Parlament de Catalunya i ara toca 
governar, revertir les polítiques antisocials practica-
des en els darrers anys i avançar en la construcció 
del nou Estat català independent.

L’endemà mateix de la declaració formal de 
l’inici de la desconnexió del Regne d’Espanya per 
part del Parlament, els catalans i catalanes tenim 
l’oportunitat de protagonitzar una veritable revo-
lució democràtica: obrir un procés constituent de 
caràcter popular per definir, entre tots i totes, el 
contracte social que establirà la carta de drets i 
llibertats que vincularà els ciutadans d’aquest país 
a la nova República naixent.

Aquest serà un procés popular fruit d’un debat 
territorial en xarxa, de baix cap a dalt, on l’eix so-
cial i l’eix nacional són indestriables, ja que sense 
plena sobirania política i fiscal no és possible bastir 
un marc de relacions laborals ni desplegar políti-
ques socials, educatives i culturals que permetin 
avançar cap a una societat més justa i igualitària.    

Que l’Estat, la banca, els mercats i les estruc-
tures de poder hi juguin en contra és la prova més 

oriol Font
fontco@alella.cat

El vot de la nostra vida 

L’Estat ens ha amenaçat amb l’exèrcit, amb les 
pensions, amb els estalvis. I no se n’ha sortit. Tam-
bé ha volgut atemorir-nos pidolant suport a la co-
munitat internacional, i tampoc no se n’ha sortit. 
Ha falsejat declaracions de la Comissió Europea i 
l’hem enxampat. Ha mentit i intoxicat. Fins i tot 
ha impedit el lliure exercici del dret fonamental a 
la participació política dels catalans a l’estranger, 
acabant així de perdre la poca legitimitat que ja 
li quedava. Hem rebut menyspreu, amenaces i in-
sults des de totes les tribunes i molt comptades 
veus espanyoles ho han denunciat. En aquest Estat 
no hi podem confiar, en tot ell: institucions, partits, 
sindicats i patronals, i mitjans de comunicació.

El 27S dos milions de catalans hem dit Sí a la 
Independència. A través de les urnes hem donat el 
mandat democràtic inequívoc que posa el procés 
en la seva fase decisiva. Mentre el món ho té clar, a 
España sembla que només ho hagi entès el senyor 
Aznar López. Trist. España seguirà el seu demencial 
guió fins el final... o fins que els seus creditors i la 
UE la facin seure a taula per a parlar de la secessió. 

Ara tot depèn de la nostra fortalesa. Depèn de la 
nostra determinació i resistència, sobretot ara per-
què entrem en la fase política més dura i difícil. Hem 
de dir, però, que hi arribem molt ben entrenats. No 

només és España qui ens posa a prova la fortalesa, 
sinó que sovint també ho fem nosaltres mateixos, 
especialistes com som en complicar-nos-ho tot més 
del necessari. Som com som. Els acords ens arri-
ben el darrer minut de la pròrroga. L’endemà de les 
eleccions, admirats per com s’està conduint el pro-
cés no obstant la frontal oposició i la guerra bruta 
de tot un Estat, uns estrangers ens deien que “es-
tratègicament els catalans esteu ballant Espanya”. 
“Sou el Barça de la política”, ens van dir. Som-hi.

fefaent que la República catalana redundarà en be-
nefici de tots i totes, especialment de les generaci-
ons que vindran. 

Ningú no ens traurà allò que ja hem guanyat a 
les urnes. 

Vénen temps de desobediència civil i institu-
cional. Vénen temps de compromís cívic i polític. 
Vénen temps d’il·lusió. 
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Annerose bloss
blossa@alella.cat

PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS No judicialitzem la política a Catalunya

A Catalunya estem vivint un dels moments polítics 
de màxima tensió per la falta de negociació, de di-
àleg i de pacte per trobar una sortida a l’atzucac en 
el qual ens trobem pel fet de no trobar l’encaix ter-
ritorial de Catalunya amb Espanya i que els partits 
que han estat governant els darrers anys a Catalu-
nya i Madrid no han estat capaços de solucionar.
Fruit d’aquest enfrontament constant, ens trobem 
vivint situacions rocambolesques com és ara la ju-
dicialització d’una situació política o l’ús  d’eines 
inadequades de participació ciutadana. La impu-
tació al president Artur Mas, a l’exvicepresidenta 
Joana Ortega i a la Consellera Irene Rigau per l’or-
ganització de la consulta del 9 de Novembre no ens 
porta enlloc, ben al contrari, enrareix encara més 
la situació i el clima que es viu en el nostre país. 
Pensem que el Govern de l’estat espanyol comet un 
gran error judicialitzant un tema que no té ni tindrà 
una solució jurídica. És un error que no facilita el 
necessari clima de diàleg que hauria de presidir en 
aquests moments i sempre la vida política a Cata-
lunya i a Espanya.

D’altra banda, no podem continuar obviant la 
separació de poders que regeix en el nostre sistema 
democràtic i, per tant, hem de deixar que el poder 
judicial faci la seva feina independentment del le-

Glòria Mans
manscg@alella.cat

Europa quiere unirse una minoría de Catalanes quiere desunirse. Les faltaban “el 3%”

En 1969 el Catedrático Ron Jones con su experien-
cia “LA OLA” pudo demostrar que efectivamente 
seguimos siendo animales sociales!

Mediante palabras adecuadas se puede mani-
pular una gran masa fácilmente por una persona 
hábil para que se actúe sin pensar mucho! Con esto 
las personas manipuladas siguen las directrices de 
su líder sin cuestionarse si es bueno o malo los ac-
tos que están haciendo!

De esta manera se despierta una especie de 
OLA (Volksgeist )!

De repente estas personas forman una comuni-
dad justificando su forma de vivir.

Esto es justamente lo que ha pasado en Cata-
luña!

El odio y rabia contra el gobierno central es 
completamente injustificado! La Generalidad y 
compañía seguirán culpando de todas las desgra-
cias en Cataluña al gobierno de España para justifi-
car las malas gestiones y despilfarros causados por 
ellos mismos!

Si finalmente ganan los separatistas que Dios 
nos coja confesados! Porque las próximas genera-
ciones pagaran los resultados de estas irresponsa-
bles manipulaciones propagandísticas!

gislatiu. En aquest sentit, lògicament, expressem el 
nostre respecte a les decisions judicials, com sem-
pre hem fet i com sempre continuarem fent, tot i 
que de vegades no siguin prou justes.

Ara bé, dit això, reiterem que és un error judici-
alitzar el que s’hauria d’haver resolt en l’àmbit de 
la política i en l’àmbit del diàleg. Considerem que 
l’organització d’un procés participatiu per part de 
la Generalitat no hauria de comportar cap mena de 
sanció penal pels membres del Govern de Catalu-
nya o cap altre funcionari públic. Pensem que hem 
d’evitar innecessaris processos de judicialització de 
la política, alhora que continuem creient que cal 
reclamar l’obertura d’un procés de diàleg, negoci-
ació i pacte per trobar una solució a l’encaix entre 
Catalunya i la resta d’Espanya.

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP



Delegacions a regidors per a la gestió d’àrees.
El Ple va quedar assabentat dels decrets d’alcaldia pels 
quals es delegen la gestió de les àrees als diferents regi-
dors de l’equip de govern. Andreu Francisco: Alcaldia, Hi-
senda, Participació Ciutadana i Urbanisme; Teresa Vilaró: 
Medi Ambient, Educació i Cooperació Internacional; Anna 
Alfaro: Adolescència i Joventut, i Equitat; Fede Salas: Ci-
visme i Seguretat Ciutadana, i Cultura i Festes Populars; 
Laura Ribalaiga: Serveis a les Persones; Isabel Nonell: 
Administració, Comunicació, Transparència i Promoció 
Turística; Glòria Mans: Comerç i Consum, Salut i Esports. 
El Ple queda assabentat. 
Atribucions i composició de la Junta de Govern Local. 
El Ple va quedar assabentat dels decrets d’alcaldia pel 
quals es delegen les atribucions a la Junta de Govern Local 
i la seva composició. Està integrada per l’alcalde i els regi-
dors Fede Salas, Isabel Nonell, Teresa Vilaró i Glòria Mans. 
El Ple queda assabentat.  
Nomenament de tinents d’alcaldia.
El Ple va quedar assabentat del decret d’alcaldia pel qual 
es nomenen les tinences d’alcaldia: Fede Salas, 1r tinent 
d’alcalde; Teresa Vilaró, 2n tinent d’alcalde; Isabel Nonell, 
3r tinent d’alcalde i Glòria Mans, 4t tinent d’alcalde. 

El Ple queda assabentat. 
Periodicitats de les sessions del Ple.
El Ple va aprovar establir la celebració de les sessions 
ordinàries del Ple municipal l’últim dijous, a les 19.30h.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A i 
CiU, el vot en contra de PP i l’abstenció la CUP. 
Periodicitat de les Juntes de Govern Local.
El Ple va aprovar establir la celebració de les sessions de or-
dinàries de la Junta de Govern Local cada dijous a les 19h. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A i 
CiU i la CUP; i l’abstenció del PP.
Comissions informatives.
El Ple va acordar crear una única Comissió Informativa 
integrada per la totalitat dels membres del Consistori que 
se celebrarà el penúltim dijous de cada mes a les 19.30h.
Aprovat per unanimitat. 
Comissió Especial de Comptes.
El Ple va acordar crear la Comissió Especial de Comptes 
per a l’examen, estudi i informe dels comptes anuals de 
la Cooperació. A més de les sessions necessàries per a 
l’aprovació dels comptes anuals, es convocarà una sessió 
ordinària la segona quinzena del mes de setembre. 
Aprovat per unanimitat. 
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Cal tenir en compte les disposicions de l’Ordenança de tinença responsable de 
gats i gossos aprovada per l’Ajuntament. 
Responsabilitat civil: Qui és responsable d’un animal ho és també dels danys 
perjudicis i molèsties que aquest ocasioni a les persones, els béns i la via 
pública. 
Condicions de tinença: Els animals han de disposar d’espai suficient i 
d’aixopluc contra la intempèrie, i han de ser degudament alimentats. Els 
allotjaments s’han de mantenir nets i desinfectats, retirant a diari els 
excrements. Es prohibeix tenir animals en llocs sense ventilació ni llum solar, 
així com mantenir-los lligats la major part del dia. 
A la via pública: Els gossos han d’anar lligats amb corretja d’una llargada 
màxima de 2m. Cal recollir les deposicions i evitar miccions  a les façanes i el 
mobiliari urbà. Queda prohibida l’entrada en espais reservats a jocs infantils, 
zones enjardinades i edificis i instal·lacions municipals, i deixar beure els animals 
a les fonts públiques i alimentar-los a la via pública, portalades i finestres.
Xipa’l i censa’l: Els responsables de gats i gossos esteu obligats a identificar-los 
amb un microxip i a registrar-los, gratuïtament, en el cens municipal d’animals 
de companyia de l’Ajuntament. Si es tracta de gossos potencialment perillosos, 
també cal ser major d’edat i subscriure un pòlissa d’assegurança i tramitar la 
corresponent llicència davant de la Policia Local. 
Règim sancionador: L’Ordenança estableix multes d’entre 150 i 450 euros per 
abandonar i maltractar animals, no disposar de targeta sanitària, microxip o no 
censar l’animal, portar el gos deslligat, no recollir els excrements de l’espai 
públic o tenir un gos potencialment perillós sense llicència, entre d’altres. 

Adopta’l
Si vols adoptar, si has perdut un 
animal, si vols acollir-ne un, no el 
compris, adopta’l!

Dóna-li una segon aportunitat. A la 
protectora hi ha molts animals que 
volen donar-te tot el seu afecte.

Contacta amb ADANA
www.adana.cat

info@adana.cat / 630218224

Tinença responsable dels animals de companyia

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP

Acords del Ple
PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT D’ALELLA DEL  9 DE JULIOL. 1a part. Podeu consultar l’acta de Ple  a www.alella.cat
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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 6 a l’11 d’octubre
Del 3 al 8 de novembre
Dimarts a dissabte de 9.30 a 13 h i de 16 a 19 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. 

TARGETA T-10 SOCIAL, ALELLA EXPRÉS I ALELLA CIRCUMVAL·LACIÓ

L’oficina mòbil d’atenció al consumidor atendrà les consultes sobre consum en el bus consum instal·lat a l’aparcament de 
can Lleonart els dies 16 d’octubre, de 10.30 a 13h, i 13 de novembre, de 10.30 a 13h (www.alella.cat/busconsum)

BUS CONSUM

consulta la propera sessió per tramitar el DNI electrònic a la Policia Local. cal apuntar-s’hi prèviament (tel. 93 555 24 
12). Més informació a www.alella.cat/DNIelectronic 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: OCTUBRE I NOVEMBRE 

3 i 4 d’octubre                  MARTÍNEZ c/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
10, 11 i 12 d’octubre                BERNAL c/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83
17 i 18 d’octubre                      GÓMEZ rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
24 i 25 d’octubre                  MARTÍNEZ c/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
31 d’octubre                BERNAL c/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83
1 de novembre                BERNAL c/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83
7 i 8 de novembre                     GÓMEZ rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
14 i 15 de novembre                 MARTÍNEZ c/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
21 i 22 de novembre                BERNAL c/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83
28 i 29 de novembre                 GÓMEZ rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
Guàrdies de les farmàcies d’Alella: Bernal: dissabte de 17 a 20.30 h i diumenge de 9.30 a 13.30 h. Gómez i Martínez: dissabte 
de 17 a 20 h i diumenge de 10 a 13 h. Servei de guàrdies de les farmàcies del Masnou: 93 555 33 08 - 93 555 04 03 

ITINERARIS i PASSEJADES PEL PARCENOTECA

Oficina de Turisme 
consulta el programa de visites guiades a la ruta 
“Alella, 1.000 anys d’història” i les “Passejades pel 
Parc de la Serralada Litoral” a www.alella.cat/quefer. 

Oficina de Turisme
enotast amb vins de la Do i harmonies. un dissabte 
de cada mes. consulta la programació a www.alella.
cat/enotast. Propera cita: 17 d’octubre. 

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 
www.alella.cat
De dilluns a divendres de 8.15 a 14.00 h. 
Dijous tarda de 16.15 a 19.30 h. 

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55
De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h. 
Divendres i dissabte de 10 a 13.30 h. 

CAN MANYÉ ESPAI D’ART I CREACIÓ
93 540 87 23
Dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20.30 h
Dissabte i diumenge d’11 a 14 h. 

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

CENTRE CULTURAL CAN LLEONART
93 540 40 24 
www.canlleonart.com
De dilluns a divendres de 8 a 14 h
De dilluns a dijous de 16 a 21 h

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95
www.ufec.cat
De dilluns a divendres de 7 a 23 h, dissabte de 8 a 20 h
Diumenge i festius de 9 a 14 h 

CONSORCI DO ALELLA
93 555 63 53
www.doalella.cat

ESPAI JOVE (Antigues Escoles Fabra)
93 540 72 45 
www.alellajove.cat
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h 

ESPAI ACTIU-ESCOLA D’ADULTS (Antigues Escoles Fabra)
93 555 39 12
De dilluns a dijous de 18 a 20 h

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS
93 555 55 09

OFICINA DE TURISME
93 555 46 50
www.alella.cat/turisme
De dimecres a dissabte 10 a 14.30 h i de 15.30 a 17.30 h 
Diumenge de 10 a 14.30 h. Dilluns i dimarts tancat 

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS ABELARDO VERA 
93 540 19 93

SERVEIS SOCIALS 
93 540 63 07
De dilluns a divendres de 8.15 a 14 h
Dijous de 16 a 20 h

CONSULTORI LOCAL ALELLA (Ambulatori)
93 555 03 54 (Urgències)
902 11 14 44 (Cita prèvia)

DEIXALLERIA
93 555 86 99
www.ladeixalleria.cat
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Diumenge de 10 a 13 h
Dilluns tancat

GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ
93 540 61 71
De dilluns a divendres de 9 a 14 h 

JUTJAT DE PAU
93 555 82 05
De dilluns a divendres de 9 a 13 h

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
93 790 55 60

Serveis

CALENDARI DEL CONTRIBUENT JULIOL - DESEMBRE
IbI (3ª fracció domiciliat )                                     01.09.2015
Mercat municipal (3r trimestre)                                      13.07.2015   a  15.09.2015
taxa ocupació via pública (3r trimestre)                  13.07.2015   a  15.09.2015 
IbI rústica                                                         04.09.2015   a    05.11.2015
Impost Activitats econòmiques                                       04.09.2015   a   05.11.2015
Mercat municipal (4t trimestre)                                        01.10.2015   a  02.12.2015
taxa ocupació via pública (4t trimestre)                           01.10.2015   a  02.12.2015

IbI (4ª fracció domiciliat )                                     02.11.2015
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(*) Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Alella. Més informació a www.alella.cat i alellAPProp (aplicació per a mòbil) (*) Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Alella. Més informació a www.alella.cat i alellAPProp (aplicació per a mòbil) 

Agenda d’activitats

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

Divendres 9 d’octubre 

11h Oficina de Turisme*
Visita guiada familiar a l’itinerari “Alella, 1.000 anys d’història”. Ins-
cripcions a 93 555 46 50 oficinadeturisme@alella.cat 

12.30h Can Lleonart*
Mostast. Taller d’enologia per a infants. oficinadeturisme@alella.cat

13h Oficina de Turisme*
Enotast. Els berenars de quan érem petits. oficinadeturisme@alella.cat 

21h Restaurant Can Cabús*
Sopar celebració 20è aniversari de l’Associació de Dones Montserrat 
Roig. Preus: sòcies 25€, acompanyants 35€ i no sòcies 45€.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dissabte 17 d’octubre 

De 17.30 a 19.30h a Can Lleonart*
Tertúlia. El cor en l’òpera amb el Amics de l’Òpera. 

Dijous 8 d’octubre

Dissabte 24 d’octubre a les 22h a Can Lleonart
Lectura del manifest del Correllengua i homenatge a Ovidi Montllor 
amb l’espectacle Del cor a les mans, del grup VerdCel, d’Alcoi.
Diumenge 25 d’octubre a les 12h a Can Lleonart
Lliurament dels Premis Literaris Alella 2015.
Dimecres 28 d’octubre a les 19.30h a Can Manyé
Literatura amb els cinc sentits. “Ferrer i Guàrdia”. 
Inscripcions vinyaserra@gmail.com.
Dijous 29 d’octubre  a les 20h a la Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Presentació del llibre Damià el cartoixà i la guerra dels segadors. A 
càrrec dels autors: Lluís Carbonell i Gisela Carbonell. 
Divendres 30 d’octubre  a les 190h a Can Manyé
Presentació del llibre El poeta del poble, darrer premi Josep Pla. 
A càrrec de l’autor, Andreu Carranza. Recital de poemes de Verdaguer. 

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

Correllengua 2015

Fins a l’11 d’octubre 
“El paisatge transmèdia”. Un projecte de Carlota Castells i Xavi 
Saucedo amb la col·laboració de l’Escola Fabra i de l’Escola la Serreta. 

Del 6 de novembre al 6 de desembre 
“Ploro els difunts, allunyo les tempestes i alegro les festes. El 
llenguatge de les campanes”. L’exposició creada per Miquel Cunyat 
i Joan Riambau. 
Inauguració 6 de novembre a les 19h

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

Exposicions a Can Manyé*

20h Església de Sant Feliu
Recital líric de celebració del 20è aniversari de l’Associació de Dones 
Montserrat Roig. A favor de Càritas d’Alella. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

Divendres 23 d’octubre

De 10 a 18h Plaça d’Antoni Pujadas*
Mercat de Segones Oportunitats. Venda, compra i intercanvi d’arti-
cles de segona mà. Inscripcions fins al 19 d’octubre. Més informació 
a www.alella.cat/mercatoportunitats. 

10.30h Oficina de Turisme*
Ferrer i Guàrdia. Visita temàtica a l’itinerari “Alella, 1.000 anys 
d’història”. Inscripcions a l’Oficina de Turisme 93 555 46 50 oficina-
deturisme@alella.cat  

Dissabte 24 d’octubre 

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Hora del conte. Atzar, contes per volar! A càrrec de Sherezade Bardají. 

Dimarts 27 d’octubre

9h Can Lleonart*
Sortida per observar els ocells. A càrrec d’Alfons Alier, ornitòleg. 
(www.canlleonart.com).

Dimecres 28 d’octubre 

21h Can Lleonart*
Cicle de Música Clàssica. Per eleganti concentu: Els madrigals de 
Pere Alberch Vila. Preu: 5€. Venda d’entrades a partir del 13 d’octu-
bre (www.canlleonart.com).

Divendres 30 d’octubre 

7.30h Davant la plaça d’Antoni Pujadas*
Sortida. De Castelló d’Empúries a Sant Pere Pescador pels aigua-
molls de l’Empordà. (www.canlleonart.com).

Dimecres 14 d’octubre

20h Can Lleonart*
Esports i animals. Xerrada. Posa’t en forma... i al teu gos. A càrrec 
de Montse Claverol, musher i veïna d’Alella. Taller de canicros: 3, 17 
i 31 d’octubre. www.alella.cat/valoraesport

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura, conduït per Toni Tomàs i Tònia Minguet. La llibreria 
ambulant, de Christopher Morley.  

Dijous 15 d’octubre 

De 16.30 a 19h Can Lleonart*
Sortida. Fem un vi al cor de Rials. A càrrec d’Àlex Asensio, membre 
de Cerquem les Arrels. www.canlleonart.com

Divendres 16 d’octubre

10.30h Oficina de Turisme*
Passejada pel Parc des d’Alella. Anem a buscar dòlmens. Megalitis-
me al Parc. oficinadeturisme@alella.cat 

Diumenge 18 d’octubre 

19.30h Can Lleonart*
Tertúlia. Els ocells del Parc de la Serralada Litoral. A càrrec d’Alfons 
Alier, ornitòleg. (www.canlleonart.com).

Dijous 22 d’octubre

19.30h Espai Jove Antigues Escoles Fabra*
Càpsula formativa. Com puc aconseguir que el meu CV passi per da-
vant dels altres si no tinc experiència? Inscripcions www.alellajove.cat 

Dimarts 20 d’octubre 

Del 16 a 20h Antigues Escoles Fabra*
Curs d’autoprotecció i suport vital bàsic. Obert a tothom. Places limi-
tades. Informació i inscripcions a la Regidoria de Salut (935405307).

Dilluns 2 de novembre

21h Can Lleonart*
Cicle de Música Clàssica. Orquestra de Cambra de l’Empordà. Preu: 
5€. Venda d’entrades a partir del 13 d’octubre (www.canlleonart.com).

Divendres 6 de novembre



del 24 al 30 d’octubre 

www.alella.cat/correllengua 

DE 10 A 18 H A LA PLAÇA D’ANTONI PUJADAS
DISSABTE 24 D’OCTUBRE DE 2015

dISS.24/22h 

eSpectacle 
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‘del cor a leS 

manS’


