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Els impostos i taxes municipals es 
mantindran congelats l’any vinent 

Obres d’arranjament i millora a la masia 
de Can Magarola

raimond Aguiló i Enric Abad guanyen els 
premis Maria Oleart i Guida Alzina

L’Ajuntament ha destinat mig milió d’euros a cooperació 
internacional i suport al desenvolupament des de l’any 2002.

14 anys de cooperació
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En portada
14 anys de cooperació internacional

Aquestes setmanes estem treballant els documents que de-

terminaran allò que com Ajuntament farem l’any vinent i el 

full de ruta de tot el mandat: el pressupost i el Pla d’Actuació 

Municipal. 

El passat ple d’octubre vam aprovar provisionalment les 

ordenances fiscals per a 2016. És a les ordenances on es 

fixa la política fiscal, i després de tres anys de baixada de la 

imposició, enguany els ajustos promoguts es fan per tal de 

mantenir el nivell d’aquest 2015. Com els darrers dos anys, 

aquest mes de novembre, s’obre el termini de sol·licitud dels 

ajuts específics referenciats a l’import de l’IBI dirigits a ma-

jors de 65 anys, famílies nombroses i monoparentals amb 

alguna modificació per tal d’ampliar-ne els possibles benefi-

ciaris. Els destinats als menors de 35 anys no van rebre cap 

demanda l’any 2014, i per això hem decidit reformar-los i 

reconvertir-los en ajuts a lloguer a partir de 2016. 

En paral·lel, estem elaborant el pressupost municipal per a 

l’any vinent, fent números per millorar i incrementar l’eficiència 

dels diferents serveis i dimensionar les inversions, tenint molt 

present que haurem d’aixecar les parets del nou Espai Cultural 

entre el carrer Santa Madrona i Can Patatina. Amb el projecte 

aprovat definitivament, al proper ple de novembre n’adjudica-

rem les obres perquè comencin els treballs a inicis de 2016. 

El Pla d’Actuació Municipal, el document estratègic que de-

terminarà l’acció del govern per a aquest mandat va avan-

çant. El passat 25 d’octubre va finalitzar el termini per tal de 

poder fer aportacions ciutadania, entitats i grups municipals. 

Han estat diverses les persones i entitats que han dit la seva 

així com dos dels quatre grups municipals de l’oposició. Ens 

disposem ara a valorar totes les idees i suggeriments per tal 

de tancar i aprovar definitivament el PAM dintre d’aquest any. 

Una acció de govern de poca visualització en l’immediat però 

de molt llarg recorregut. 
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14 anys de cooperació i 10 anys de 0,7%

Mirades al Món, del 12 al 14 de novembre

···································································································
Des de 2002, s’han destinat 500.000 euros i s’ha donat suport a més de 40 
projectes de desenvolupament. 

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

Fa 14 anys que l’Ajuntament es va 
comprometre amb la justícia social 
destinant una part del seu pressupost a 
la cooperació internacional i el desen-
volupament. Aquest compromís es vi-
sualitza al pressupost municipal a tra-
vés d’una partida pressupostària que 
va anar creixent fins que, l’any 2006, 
es va decidir destinar el 0’7% del pres-
supost d’ingressos ordinaris, a l’entorn 
dels 50.000€ anuals. Aquest percen-
tatge l’estableix una resolució de l’As-
semblea de les Nacions Unides, de 
l’any 1970, en la qual s’acorda la ne-
cessitat de destinar com a mínim el 
0’7% dels ingressos ordinaris del pres-
supost de les administracions públi-
ques a la Cooperació Internacional.

L’Ajuntament va crear l’any 2009 la 
Comissió de Cooperació Internacional, 
formada per ciutadans i ciutadanes 
d’Alella, des de la quan es planifiquen 
les accions de sensibilització; es con-
creta el contingut de les Jornades de 
Cooperació; s’avaluen els projectes que 
reben suport alellenc i es dissenyen es-
tratègies per millorar el treball que fa el 
municipi en matèria de cooperació i 
solidaritat. És un òrgan consultiu de 
participació ciutadana que treballa 
amb l’objectiu de contribuir a la lluita 

Les 8es Jornades de Cooperació Inter-
nacional Mirades al Món, que se cele-
bren del 12 al 14 de novembre, tracta-
ran un dels temes de major actualitat: 
la crisi dels refugiats. És el fil conduc-
tor d’unes jornades que tenen l’objec-
tiu de reflexionar sobre aquesta qües-
tió des de diferents perspectives. Les 
jornades comencen el 12 de novembre 
amb la taula rodona “Refugiats, què 
hauríem de fer i què fem?”, en la qual 
participaran José Javier Ordóñez Eche-
varría, advocat i mediador, professor 
associat de Dret Internacional Privat 

per reduir les desigualtats Nord-Sud. 

Suport a projectes de més de 40 entitats
La major part dels diners de Cooperació 
Internacional, un 70% aproximada-
ment, es destinen a projectes de coope-
ració al desenvolupament. Durant 
aquests anys han rebut suport projectes 
promoguts per més de 40 entitats com 
són Metges sense fronteres, Amics del 
Nepal, Associació Entrepobles, Hariba-
la, Acció Solidària i logística, Fundació 
Ulls del món, entre moltes d’altres. 

Accions de sensibilització 
La política de Cooperació de l’Ajunta-

ment també inclou accions de sensibi-
lització. Així van néixer les Jornades de 
Cooperació Internacional i es van crear 
les beques per fer estades solidàries. 
Les dues iniciatives es completen amb 
d’altres propostes com el cicle de cine-
ma social, les tertúlies en primera per-
sona o els tallers i xerrades als centres 
escolars. Els objectius: facilitar el co-
neixement i la reflexió crítica sobre al-
tres realitats i promoure la solidaritat i 
el compromís amb la transformació de 
les estructures i les relacions injustes. 

Des de l’any 2002, l’Ajuntament 
ha destinat mig milió d’euros a la Coo-
peració Internacional. 

de la UPF i col·laborador docent a la 
UOC, i Joan Reventós, Coordinador del 
Comitè Català de l’ACNUR. L’endemà, 
la pel·lícula Terraferma, Premi especial 
del Jurat del Festival de Venècia 2011, 
ens parlarà del drama dels desplaça-
ments forçats i de les reaccions con-
traposades que es produeixen en les 
poblacions d’arribada. 

El plat fort de les jornades és la 
Festa de la Cooperació que es farà dis-
sabte 14 de novembre a la Plaça de 
l’Ajuntament: amb xocolatada de co-
merç just, la gimcana del 0,7 i  un es-

pectacle infantil a càrrec de Pallassos 
sense Fronteres. Durant la festa també 
tindrem oportunitat de conèixer els set 
projectes de cooperació que han rebut 
enguany suport alellenc. 

Les jornades clouran dissabte a la 
tarda a Can Lleonart, amb la represen-
tació teatral Refugiats, parlem els in-
fants, a càrrec d’alumnes de 5è i 6è de 
l’Escola Fabra, dirigits per Marta Ven-
drell;  i la tertúlia “Trepitjant Colòmbia, 
càmera en mà”, en la qual Irene Mayol 
i Paula Montero explicaran la seva ex-
periència a les estades solidàries.  
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Programa d’arranjament 
d’habitatges per a la gent gran 
···································································································
Enguany s’han fent obres per millorar l’accessibilitat i la seguretat en el bany 
o la cuina en cinc llars alellenques de persones majors de 65 anys. 

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

Cinc llars alellenques amb persones 
majors de 65 anys s’han vist beneficia-
des enguany del programa d’arranja-
ment d’habitatges per a gent gran, que 
promou la Diputació de Barcelona i del 
qual participa l’Ajuntament d’Alella 
des de l’any 2009. El programa té com 
a finalitat fer reformes bàsiques i instal-
lar ajudes tècniques en l’habitatge, 
tant de lloguer com de propietat, de les 
persones grans més vulnerables, per 
tal de garantir les condicions d’accessi-
bilitats, seguretat, higiene i habitabili-
tat mínimes. 

Els beneficiaris d’aquestes actuaci-
ons són les persones més grans de 65  
anys que es troben en les següents situ-
acions: dificultats per realitzar les acti-
vitats de la vida diària; pocs recursos 
econòmics; acreditació de la condició 
de discapacitat o en situació de depen-
dència o majors de 80 anys que visquin 
sols o amb una altra persona gran.

Dels cinc arranjaments realitzats 
enguany, tres han consistit en substitu-
ir la banyera per una dutxa; en un s’ha 
canviat la dutxa per una altra més ac-

cessible i en un altre s’han substituït la 
cuina de gas per una altra elèctrica. 
Totes les persones beneficiades dispo-
sen de pocs recursos econòmics, són 
usuàries de Servei d’Atenció Domicilià-
ria (SAD) o d’altres recursos que ofereix 
l’àrea de Serveis Socials.

El conjunt de les obres realitzades 
durant el 2015 té un cost de 5.400€, 
dels quals 1.080€ han estat pagats 
per l’Ajuntament i la resta per la Dipu-
tació de Barcelona. 

El canvi de banyera a dutxa és l’obra més habitual. 

El 40% dels majors de 80 anys 
necessiten ajuda en la vida diària 
Un 40% de la població major de 80 
anys necessita ajut per a la realització 
de les activitats diàries, segons es des-
prèn de l’estudi realitzat per la Diputa-
ció per a detectar les necessitats de les 
persones més grans de 80 anys que no 
són usuàries dels Serveis Socials. L’es-
tudi, que parteix de les visites realitza-
des a 245 alellencs i alellenques majors 
de 80 anys, analitza diferents aspectes 
com ara la dependència, l’estructura fa-
miliar i la xarxa relacional, els ingres-

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

sos, les característiques dels habitatges 
o els nivells de salut i nutricionals. A les 
conclusions es destaca la taxa de femi-
nització de les persones majors de 80 
anys: el 63% de les dones entrevista-
des són vídues, davant del 19% dels 
homes, i la gran majoria de les perso-
nes que no reben ingressos o cobren 
menys de 450€ són dones. El 19% de 
les persones entrevistades viuen soles i 
el recurs més conegut per a aquest col-
lectiu és el Casal de la Gent Gran. 

El Gran Recapte d’Aliments es farà 
del 27 al 29 de novembre
La Fundació Banc dels Aliments, de 
la qual forma part Càritas Alella 
com a entitat receptora dels ali-
ments que es recullin al municipi, ja 
ha començat a preparar el Gran Re-
capte 2015. Es farà els dies 27, 28 
i 29 de novembre i consisteix en 
una recollida d’aliments bàsics per 
aconseguir que les persones més 
necessitades rebin ajuda alimentà-
ria i, al mateix temps, sensibilitzar 
la població sobre la realitat de la 
pobresa al nostre país. Per garantir 
l’èxit del Gran Recapte cal que tot-
hom col·labori: ja sigui com a vo-
luntari o voluntària, aportant ali-
ments o difonen la campanya. Si 
voleu formar part de l’equip de vo-

luntariat us podeu in-
formar i fer les vos-

tra inscripció a 
www.granrecap-
te.com. Enguany 
els aliments que 

es demanen són: 
oli, llet, llaunes. El 

Maresme és l’única 
co - marca que autogestiona el que 
es recull i ho reparteix entre les po-
blacions de forma solidària. La ma-
jor part dels aliments que es recullin 
al municipi es lliuraran a famílies 
necessitades del poble, a través de 
Càritas Alella. L’any passat es van 
recollir a Alella en la campanya del 
Gran Recapte un total de 5.625 kg 
d’aliments. Enguany l’objectiu és 
recollir-ne un 20% més. 

Preparatius del 75è aniversari de 
l’homenatge a la gent gran
L’Ajuntament ha començat a prepa-
rar les Jornades de la Gent Gran del 
proper any amb la mirada posada 
en la celebració del 75è aniversari 
de l’Homenatge a la Gent Gran. Per 
celebrar aquesta data i fer un reco-
neixement a les persones que han 
col·laborat al llarg dels anys en l’ho-
menatge, l’Àrea de Serveis a les 
Persones té previst organitzar dife-
rents activitats com ara la realitza-
ció d’un audiovisual i una exposició. 
Per això demana a tothom que tin-
gui fotografies antigues o cartells 
d’aquesta celebració que les faci 
arribar a la Biblioteca. 
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Algunes ordenances

Impost sobre Béns Immobles
El tipus impositiu de l’IBI serà del 0,629 

per a béns urbans i es manté al 0,70 per 

a béns rústics. Enguany no s’aplicarà el 10% 

addicional imposat per l’Estat des de 2012, 

però es preveu un increment del 10% del valor 

cadastral.

Taxa per a la recollida, tractament i 
eliminació de residus urbans
Baixa un 9,4% el tipus impositiu que passa 

del 0,117% al 0,106%.

Tarifa mínima: 55€ 

Tarifa màxima: 250€

Bonificació fins al 50%

10% per recollida de bosses compostables

10 o 20% per 6 o 9 entrades a la deixalleria

20% per compostador casolà

Qualsevol de les bonificacions dóna dret a un 

descompte de 16€ procedents del cànon de 

retorn. 

Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica
Turismes

De menys de 8 cavalls: 18,43€

De 8 a 11,99 cavalls: 49,76€

De 12 a 15,99 cavalls: 107,91€

De 16 a 19,99 cavalls: 134,42€

De més de 20 cavalls: 179,20€

Ciclomotors i motos 

De fins a 125 cc: 6,63€

De 125 a 250 cc: 11,36€

De 250 a 500 cc: 22,73€

De 500 a 1000 cc: 45,44€

De més de 1000 cc: 90,87€

Taxa de guals i contraguals
6,40€ per cada metre lineal o fracció i any.  

La placa de senyalització 12€

Canvi matrícula reserva d’estacionament:  5€

Taxa de prestació de cementiris
Nínxols concessió sense ossera: 577€

Nínxols concessió amb ossera: 703€

Nou. Nínxols concessió sense ossera i làpida: 

777€

Nou. Nínxols concessió amb ossera i làpida: 

903€

Columbaris concessió: 319€ 

Trasllats columbaris: 57€

Els impostos i taxes municipals es 
mantindran congelats l’any vinent

Subvencions a l’IBI 

···································································································
L’Ajuntament abaixa el coeficient municipal de l’IBI i de la taxa de residus per 
evitar increments derivats de l’augment del valor cadastral previst per a 2016. 

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

El Ple de l’Ajuntament va aprovar pro-
visionalment el passat 29 d’octubre la 
modificació de les ordenances fiscals 
per a 2016. Els canvis afecten a un 
total de 13 ordenances fiscals i la ma-
joria dels canvis són variacions tècni-
ques d’adaptació a les ordenances ti-
pus de la Diputació o ajustaments per 
resoldre algunes deficiències tècniques 
detectades en la seva aplicació. 

En línies generals els impostos i les 
taxes municipals es mantenen conge-
lats respecte a l’any 2015. Per tal de 
no incrementar els rebuts de l’IBI i de 
la taxa de residus, que es derivaria de 
l’augment del 10% del valor cadastral 
previst per a l’any vinent, l’Ajuntament 
ha optat per reduir el tipus impositiu i 
compensar així aquest increment.

Després de tres anys consecutius de 
baixada de l’IBI, a 2016 el rebut serà 
similar al d’enguany. El tipus impositiu 
serà del 0,629 per als béns urbans, i es 
manté el 0,70 per als béns rústics i el 
1,3 per als béns de característiques es-
pecials. La modificació de l’IBI va ser 
aprovada amb els vots a favor 
d’ERC+SxA, Alella Primer i CiU; l’abs-
tenció del PP i Alternativa per Alella-
CUP, i el vot en contra de Gd’A.

Pel que fa a l’impost sobre l’incre-
ment de valors de terrenys de naturale-
sa urbana, més conegut com a plusvà-
lua, es redueix 2 punts el tipus impositiu, 

L’Ajuntament obrirà aquest mes la con-
vocatòria de les subvencions  de l’IBI, 
que no estan contemplades dins de la 
mateixa ordenança, per a gent gran i 
famílies nombroses i monoparentals 
que viuen en règim de lloguer. Enguany 
s’amplia els nivells de renda per poder 
ser beneficiari d’aquesta subvenció per 
als majors de 65 anys. Per acollir-se a 

aquests descomptes cal tenir una renda 
inferior a 2,5 l’IMPREM, si viu una per-
sona sola,  o 4 vegades l’IMPREM,  si 
es tracta de dues persones. Donat que 
l’any passat no es va presentar cap sol-
licitud, s’elimina la subvenció a joves, i 
es reconvertirà en ajuts a lloguer. Les 
sol·licituds es poden presentar fins al 
30 de novembre. 

passant del 27 al 25%, i d’aquesta ma-
nera es compensa parcialment l’incre-
ment del valor cadastral previst per a 
2016. Aquesta modificació es va apro-
var amb els vots a favor d’ERC+SxA, 
Alella Primer, Gd’A, CiU, i Alternativa 
per Alella-CUP i l’abstenció del PP. 

El Ple també va aprovar provisional-
ment una rebaixa del coeficient munici-
pal de la taxa de residus, que passarà 
del 0,117% al 0,106%. D’aquesta for-
ma s’eviten augments en els rebuts de 
la taxa derivats de l’increment dels va-
lors cadastrals. Com a l’ordenança an-
terior, aquesta modificació es va apro-
var amb els vots a favor d’ERC+SxA, 
Alella Primer, Gd’A, CiU i Alternativa 
per Alella-CUP i l’abstenció del PP.

La resta de taxes i impostos es 
mantenen iguals, tot i que s’han intro-
duït alguns petits canvis a les ordenan-
ces que regulen les taxes dels drets 
d’examen per la participació en proces-
sos selectius; la d’ocupació de terrenys 
d’ús públic; la d’instal·lació de parades 
en la via pública o la de reserva de via 
pública per aparcament.

Les ordenances aprovades estaran 
a exposició pública durant 30 dies hà-
bils a partir de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província. Un cop 
estudiades les al·legacions, el text es 
tornarà a presentar al Ple per a la seva 
aprovació definitiva.
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Millores al Camp d’Esports 

El passat mes d’octubre van finalitzar 
les actuacions de millora i substitució 
de les xarxes de protecció dels gols del 
Camp d’Esports Municipal. S’han reti-
rat filats i estructures antigues i s’han 
instal·lat noves estructures de suport i 

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

Adjudicats els serveis de
participació, joventut i adolescència
La Junta de Govern va adjudicar el 
22 d’octubre a la Fundació Pere 
Tarrés la gestió del servei de Parti-
cipació, Adolescència i Joventut. El 
nou contracte, que s’ha adjudicat 
per un termini de dos anys i un im-
port biennal de 381.000€, inclou 
la gestió de serveis que es presten 
a la ciutadania a través de les regi-
dories de Participació, Cooperació 
Internacional, Equitat, Festes, i 
Adolescència i Joventut. La Funda-
ció Pere Tarrés, que ja gestionava 
parcialment el servei de dinamitza-
ció juvenil des de fa quatre anys, va 
ser la més valorada de les tres ofer-
tes presentades. El nou contracte 
s’emmarca dins del canvi del mo-
del de gestió de l’Àrea d’Adolescèn-
cia i Joventut i implica una reorga-
nització dels recursos humans 
d’aquest servei que ha comportat 
la supressió de dues places de per-
sonal laboral: la de conserge i la 
d’informadora juvenil. 

Detinguts dos lladres per robatoris 
a domicilis d’Alella i altres pobles
Els Mossos d’Esquadra van detenir 
el 3 d’octubre un home i una dona 
de nacionalitat xilena als quals se’ls 
imputen diversos robatoris a domi-
cilis d’Alella, Viladecans i Cerdanyo-
la del Vallès. La detenció es va pro-
duir després que la Policia Local de 
Cerdanyola del Vallès fos alertada 
per un ciutadà que s’estava produint 
un robatori en una casa del barri de 
Canaletes. Entre el botí que es va 
intervenir als dos detinguts hi havia 
diverses joies sostretes en dues ca-
ses del barri de Nova Alella. Els de-
tinguts van ingressar a presó des-
prés de declarar davant del jutge. 

L’Espai Jove prepara un cap 
de setmana a la neu
L’àrea d’Adolescència i Joventut ha 
començat a preparar l’Esquiada 
Jove d’aquest hivern. Enguany 
s’han programat més activitats i 
dues nits fora. La sortida serà di-
vendres 29 de gener i la tornada el 
diumenge 31. El cap de setmana a 
la neu es obert a joves d’entre 16 i 
35 anys i el preu  és de 140€. Més 
informació a www.alellajove.cat. 

Nova intervenció a Can Magarola 

Un pas més per a la recuperació de Can 
Magarola. L’Ajuntament va encetar el 
passat mes d’octubre una nova inter-
venció emmarcada dintre de les actua-
cions de recuperació de l’antiga masia 
amb l’objectiu de protegir i evitar la de-
gradació d’aquest edifici catalogat com 
d’interès patrimonial del municipi.

En aquest cas, les obres es realit-
zen en tres àmbits diferents: l’arranja-
ment de l’antic celler i la recuperació 
d’un espai exterior annex; la consolida-
ció dels murs perimetrals; i el reforça-
ment i l’estabilització de la façana nord 
de la masia. 

Les obres, que van ser adjudicades 
a l’empresa Ginés & Godinez per un 
import de 54.800€, es financen majo-
ritàriament amb una subvenció de 
45.797€ del programa complementari 
de suport a l’economia productiva lo-
cal de la Diputació de Barcelona. 

Els treballs permetran recuperar un 
pati extern situat al costat nord de la 
masia que estava en estat ruïnós i que 
no tenia connexió directa amb l’immo-
ble. L’actuació es complementa amb la 

xarxes. Aquestes actuacions, dutes a 
terme per l’empresa TEA3 SL, han tin-
gut un cost total de  6.122.60€ i han 
estat finançades per l’Ajuntament 
d’Alella amb el suport de la Generalitat 
de Catalunya.  

···································································································
L’actuació inclou l’arranjament del celler i la recuperació d’un espai exterior, la 
consolidació dels murs perimetrals i el reforç de la façana nord.

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

neteja de la vegetació en la zona verda 
d’aquest lateral paral·lel a l’avinguda de 
Sant Mateu,  que a més de donar major 
visibilitat a aquesta part de la masia, 
permetrà habilitar un nou accés i una 
zona exterior d’estada, complementària 
a l’accés de l’entrada principal. 

L’Ajuntament té previst completar la 
reforma del celler a partir de l’any vi-
nent, amb la instal·lació de mobiliari i 
dels serveis necessaris perquè pugi ser 
utilitzat per a la realització d’activitats 
enoturístiques i culturals. 

La recuperació del celler és una de les intervencions.
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Tres estudiants rebran la Beca 
Verema edició Paco Solé Parellada
Tres alumnes de primer i segon de 
Grau Superior de Màrqueting i 
Publicitat en el Sector Vitivinícola es 
beneficiaran de la segona Beca 
Verema, edició Paco Solé Parellada, 
destinada a sufragar una part del 
cost acadèmic del curs 2015-2016.

Tres propostes musicals per 
als infants i joves d’Alella 
Amb l’objectiu de seguir promocio-
nant la formació i expressió musical 
dels infants i joves d’Alella, la Regi-
doria d’Educació torna a impulsar 
aquest curs el taller de Percussió 
Perkuta’t i el Teatre Musical, dedi-
cat enguany a l’obra musical Mam-
ma Mia. També s’han iniciat ja les 
classes de la Coral Jove, una inicia-
tiva que vol afavorir la formació 
musical, la tècnica vocal i el treball 
en equip. Encara hi ha places dis-
ponibles. Més informació a www.
alella.cat/educacio 

El 13 de desembre tothom a córrer  
amb el 8è Cros d’Alella 
El diumenge 13 de desembre es 
durà a terme el 8è Cros d’Alella al 
Bosquet i el seu entorn. Com ja és 
tradicional, la data coincideix amb el 
cap de setmana en que es porten a 
terme els actes per La Marató de 
TV3. Aquesta prova atlètica forma 
part del Circuït de Cros Maresmenc 
que organitzen Gesport, el Consell 
Esportiu del Maresme i els ajunta-
ments que participen en aquestes 
proves esportives. Més informació a 
www.gesport.cat, www.cemaresme.
cat i esports@alella.cat 

Més de 40 parades al Mercat de 
Segones Oportunitats 
La 4a edició del mercat va reunir 
45 parades el passat 24 d’octubre. 
Es van posar a la venda articles de 
segona mà i de creació pròpia.  

La Setmana del Vi es consolida
···································································································
Un total de 3.050 participants a la seixantena d’activitats programades. 

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

La Setmana del Vi DO Alella va tancar 
la seva sisena edició el 4 d’octubre 
amb un balanç de més de 3.000 parti-
cipants a la seixantena d’activitats pro-
gramades. El número global d’assis-
tents és lleugerament superior al de 
l’any anterior —s’ha incrementat de 
3.010 a 3.050— tot i que es van pro-
gramar menys activitats.  Entre les pro-
postes de major èxit destaquen dues 

estrenes que s’han fet al municipi: la I 
Cursa de la DO Alella, amb més de mig 
centenar de participants, i el tast al 
Mercat, en el qual es van servir més de 
600 degustacions.

Concurs de Fotografia DO Alella
Jordi Soriano Oliveras és l’autor de la 
foto guanyador del VI Concurs de Foto-
grafia DO Alella de la VI Setmana del Vi 
DO Alella. 

No a la violència masclista 

El 25 de novembre és el Dia In-
ternacional contra la Violèn-
cia envers les Dones i 
Alella tornarà a  posar 
el seu granet de sorra 
per recordar les vícti-
mes i conscienciar la 
població sobre la ne-
cessitat d’acabar amb 
aquesta xacra social. 
L’Ajuntament i les entitats 
de dues entitats de dones del 
poble, l’Associació Dones Solidà-
ries i l’Associació de Dones 
Montserrat Roig, han programat 
activitats contra la violència masclista. 

El tret de sortida serà l’acte institu-
cional programat per al dimecres, 25 
de novembre, a les 18h la Plaça de 
l’Ajuntament, amb la lectura del mani-

fest i l’encesa d’espelmes en record 
de les víctimes. Durant l’acte, 

l’Associació de Dones Mont-
serrat Roig, farà donació a 
l’Ajuntament d’un arbre 
amb escrits contra la vi-
olència. Seguidament, 
es farà la xerrada “Dona 
i Art” a Can Manyé.

Dissabte, 28 de no-
vembre, s’ha programat  
una xocolatada popular i un 
espectacle infantil de con-
tes no sexistes a la Plaça de 

l’Ajuntament a partir de les 
11.30h. Els actes clouran diu-

menge, 29 de novembre, amb la Cursa 
Popular contra la Violència de Gènere 
que organitza l’Associació Dones Soli-
dàries. 

···································································································
L’Ajuntament i les associacions de dones organitzen diferents actes coincidint 
amb el 25N, el Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. 

···································································································
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Alt nivell i força participació d’obres 
del País Valencià als Premis Literaris 

Dins del actes del Correllengua 2015, 
el passat 24 d’octubre es va celebrar a 
Can Lleonart el lliurament de Premis 
Literaris Alella 2015: el XIXè premi de 
poesia Alella a Maria Oleart i el XVè 
premi de contes Alella a Guida Alzina. 
Els dos premis, convocats per l’Ajunta-
ment, són un homenatge i un record a 
dues dones que han deixat la seva em-
premta a Alella i que han contribuït a 
l’enriquiment de la nostra cultura: Ma-
ria Oleart i Guida Alzina. 

El jurat va destacar l’alt nivell dels 
treballs presentats i va fer una especial 
referència a l’increment de participació 
d’obres procedents del País Valencià. 
Enguany se n’han presentat un total de 
86 obres: 14 aspirants al Maria Oleart 
i 72 al Guida Alzina. 

El guanyador del XIXè premi de po-
esia Alella a Maria Oleart va ser Rai-
mond Aguiló i Bartolomé, de Falset, 
amb l’obra Zona Wifi. El jurat, integrat 
per Laia Noguera, Joana Bel i Tònia 
Passola, va valorar especialment “el 
coratge” de l’autor a l’hora d’iniciar un 
viatge interior sever, i al mateix temps 

ple de tendresa i ironia, i la “intel-
ligència subversiva” que desprèn el 
poemari. El premi consisteix en la pu-
blicació de l’obra en edició comercial i 
el lliurament d’una peça de l’escultor 
Mariano Andrés Vilella. 

El premi de contes Alella a Guida 
Alzina, que enguany arriba a la 15a 
edició, va recaure en l’obra Ta casa, 
signada per Enric Abad i Lluch, un au-
tor procedent d’Ontinyent que se suma 
a la llarga llista d’obres del País Valen-

cià que ha rebut aquesta edició dels 
Premis Literaris. L’obra va ser premia-
da, segons la valoració de jurat format 
per Anna Ballbona, Marina Espasa i 
Pau Vidal, per “la sòlida reconstrucció 
literària” i per la plasmació d’un món 
de records i del pas del temps d’una 
manera pròpia defugint dels tòpics. El 

Els guanyadors 

XIX edició Alella a Maria Oleart 
Obra guanyadora “Zona Wifi”, de raimond 
Aguiló i bartolomé (Falset). 

XV edició Alella a Guida Alzina
Obra guanyadora “Ta casa”, d’Enric Abad i 
Lluch (d’Ontinyent).
Menció especial “L’últim tren”, de Sònia 
Sureda i baró.  

Els dos premiats, Raimond Aguiló i Enric Abad, comparteixen impressions després de recollir els premis. 

·······················································································································································
Raimond Aguiló i Enric Abad són els guanyadors dels premis Maria Oleart i Guida Alzina. 
·······················································································································································

premi està dotat amb 600€ i la publi-
cació de l’obra en la Revista Alella. 

El jurat també va fer una menció es-
pecial a l’obra L’últim tren, de Sònia 
Sureda, per “la fresca elegància i la con-
tundència de l’estil” en una obra en la 
qual es fa una revisió moderna del mite 
de la dona forta, que sorprèn, com els 
bons mags, amb un truc final inesperat. 

Enguany els Premis Literaris han 
perdut un dels seus tres certàmens de 
referència: el de relats curts d’astrono-
mia Alella a Isidre Pòlit. L’Agrupació 
d’Astronomia d’Alella, l’entitat que ha 
organitzat aquest premi durant onze 
anys, ha decidit deixar de convocar-lo 
davant la manca de participació de les 
darreres edicions. 

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

El jurat del premi Alella a Guida Alzina 
va fer una menció especial a Sònia 
Sureda per l’obra “L’últim tren”
···················································

L’escultor Mariano Andrés Vilella col·labora amb els pre-
mis amb una escultura realitzada per a l’ocasió.
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Paneres culturals a la Biblioteca
La Biblioteca torna a sortejar aquest 
Nadal una panera cultural i una pa-
nereta cultural. Per participar en 
aquests sortejos cal demanar un 
mínim de quatre documents en 
préstec, en qualsevol suport, del 9 
de novembre al 15 de desembre. El 
sorteig de les dues paneres es farà 
el dimecres 16 de desembre a les 
18 i les 19h. Els premis són: audio-
visuals, lots de llibres i entrades per 
a diferents esdeveniments festius i 
culturals. Poden optar a la panera 
cultural els usuaris i usuàries ma-
jors d’edat. La panereta cultural 
està reservada per als lectors i usu-
aris fins a 14 anys. 

Concurs de pessebres
Els afeccionats al pessebrisme tenen 
de nou una cita amb el concurs de 
pessebres que convoca cada any 
l’Ajuntament. El concurs es divideix 
en quatre categories: Grup A (fins a 
12 anys); Grup B familiar i diorames 
(més de 12 anys); Grup C escoles i 
Grup D entitats, residències i comer-
ços. Les inscripcions es poden pre-
sentar fins al 10 de desembre. Els 
premis es lliuraran el 19 de desem-
bre a les 12h a Can Lleonart. Més 
informació i inscripcions a Can Lleo-
nart (935404024 i canlleonart@
alella.cat).

Vols participar a la cavalcada?
Ses Majestats els Reis Mags neces-
siten la vostra col·laboració per por-
tar la il·lusió als infants del poble. Si 
teniu més de 16 anys podeu partici-
par a la cavalcada fent de patge i 
acompanyar els Reis Melcior, Gas-
par i Baltasar i el Patge Reial en la 
seva visita a Alella. Per participar a 
la cavalcada només apuntar-se a 
Can Lleonart abans del 12 de de-
sembre (93 5404024 i canlleo-
nart@alella.cat).

Xerrada sobre el joc i les joguines
“El joc i les joguines, què oferim als 
nostres infants?” és el títol de la xer-
rada programada per al 26 de no-
vembre. Es oberta a tothom i farà a 
les 17h a la llar d’infants municipal 
Els Pinyons. Per assistir-hi cal confir-
mar assistència abans del 25 de no-
vembre a elspinyons@suara.coop. 

Música clàssica a Can Lleonart 

El Cicle de Música Clàssica de Can Lle-
onart ofereix tres concerts aquest mes 
de novembre. L’Orquestra de Cambra 
de l’Empordà actuarà el 6 de novembre 
sota la direcció de Carles Coll. El 20 de 
novembre arriba el torn dels Músics en 
Residència, amb l’actuació de la 
mezzosoprano Cristina Segura i el pia-
nista Talgat Kurmankulov. La darrera 
proposta és el recital de piano d’Esther 
Lecha del 27 de novembre. Els con-
certs són a les 21h i les entrades es 
poden adquirir anticipadament des del 
13 d’octubre al preu de 5€.

La Fira de Nadal i els actes de 
La Marató, el 12 i 13 de desembre 

Alella torna a implicar-se un any més 
amb La Marató de TV3, que enguany 
celebra la 24a edició i està dedicada a 
la diabetis i l’obesitat, les malalties 
metabòliques més freqüents a Catalu-
nya, segons ha decidit el Patronat de la 
Fundació a proposta de la Comissió 
Assessora Científica. El gruix dels actes 
solidaris que es realitzaran a Alella per 
a recaptar fons es concentraran el cap 
de setmana del 12 i 13 de desembre, 
coincidint amb la celebració de la Fira 
de Nadal. 

Sol·licituds per a instal·lar parada
Les persones interessades a instal·lar 
una parada a la Fira de Nadal han de 
lliurar a l’Ajuntament les sol·licituds i 
la documentació requerida abans del 4 
de desembre. Les sol·licituds es poden 
presentar presencialment a l’OAC o per 
Internet a través de l’accés www.alella.
cat/tràmits si es disposa de signatura 
electrònica.  La fira consta de 50 para-
des i l’adjudicació del lloc de venda es 
realitzarà atenent la sol·licitud presen-
tada i seguint com a criteris de prioritat 
l’ordre d’entrada, l’idoneïtat de l’article 
de venda o la possessió del carnet d’ar-
tesà. Més informació a www.alella.cat/
firanadal. 

Els concerts 

Veu i piano: Cristina Segura i Talgat Kurmankulov. Recital de piano amb Esther Lecha. 

Divendres 6 de novembre 
Orquestra de Cambra de l’Empordà 

Divendres 20 de novembre
Quadres per a veu i piano. Concert de Músics 
en residència 

Divendres 27 de novembre 
recital de piano amb Esther Lecha

Preu de cada concert: 5 euros
Venda d’entrades anticipades a Can Lleonart
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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 Full de ruta fins el 2019: t’encoratjo a intervenir-hi!

Si a més del teu vot, d’alguna manera, algun dels 
teus somnis, alguna de les teves idees o propostes 
per a millorar el nostre poble ha quedat reflectida en 
el PAM (Pla d’Actuació Municipal) sentiràs que has 
participat en el full de ruta del nostre Ajuntament fins 
el 2019. Per primera vegada, després que el nostre 
grup l’hagi reclamat des de 2007, Alella tindrà 
el seu PAM. En aquest document han de quedar 
reflectits tots els compromisos de l’Ajuntament, 
els objectius del mandat i les actuacions per a 
aconseguir-los.

La millor virtut que pot tenir un PAM és que 
hagi estat real i intensament participat. Que s’hagi 
donat el temps necessari a tothom, que hagi hagut 
debat, propostes i contra-propostes. El govern ha 
redactat un primer text que es portarà al Consell 
de Poble d’aquest mes, al que hauria de poder 
intervenir quanta més gent millor, i ha convidat als 
grups municipals a treballar-hi. 

Gent d’Alella ha aportat una trentena de 
demandes ciutadanes: com la rotonda a la 
sortida de l’autopista, el soterrament de les línies 
elèctriques, la targeta rosa de transport per la gent 
gran, l’arranjament de la riera fins el Camp de 
Futbol i fins Alella Parc, les barreres acústiques a 
l’autopista... I, dins de l’apartat de la transparència 

Reforçar per millorar

El passat mes d’octubre es va dur a terme el con-
curs del contracte del servei de Participació, Ado-
lescència i Joventut. D’un total de tres ofertes pre-
sentades la Fundació Pere Tarrés va guanyar l’adju-
dicació per un període de dos anys i amb un import 
biennal de 381.000€.

La contractació s’emmarca dins la voluntat de 
crear sinergies i d’ampliar el servei que actualment 
s’ofereix des de les diverses àrees incloses en la 
licitació: Adolescència i Joventut, Participació, Co-
operació Internacional i Equitat. No obstant, també 
s’emmarca dins la limitació que patim com ad-
ministració local per part de l’Estat Espanyol que 
imposa una sèrie de restriccions que dificulten la 
contractació i la creació de noves places per part de 
les administracions públiques, perjudicant el servei 
i, en conseqüència, perjudicant a la pròpia ciutada-
nia. Aquestes restriccions ens obliguen a externa-
litzar serveis mitjançant contractes amb empreses 
per tal de poder cobrir les necessitats de contracta-
ció necessàries per oferir un bon servei.

En la contractació del nou servei es fa una apos-
ta per incrementar el personal, en concret, en l’àrea 
d’Adolescència i Joventut on s’amplia l’equip fins a 
un total de quatre persones. 

Alella és capdavantera en les noves maneres 

i la participació, les consultes vinculants per a la 
priorització de les grans inversions; l’anàlisi de les 
balances fiscals per barris per conèixer de forma 
transparent la distribució dels recursos en les 
urbanitzacions o els pressupostos participatius.

El govern segueix mantenint una de les fiscalitats 
més elevades, mentre la renda per càpita a Alella 
segueix baixant. Per això hem votat en contra de 
l’ordenança que regula l’IBI. Ens preguntem si això 
canviaria en el cas que es presentessin moltes 
al·legacions al respecte.

Seguim convençuts que tothom suma. Per això, 
t’encoratjo a intervenir-hi, a participar-hi, a dedicar-
hi una mica del teu temps en fer cada dia una Alella 
millor per a la gent. 

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

d’entendre les polítiques de joventut al país: d’un 
model basat en la informació passem a un model 
d’acompanyament i assessorament alhora de pren-
dre les decisions necessàries per a l’emancipació 
juvenil. Per aquest motiu es posarà en marxa el 
projecte Gira, el nou servei d’assessorament i re-
cursos per a joves, s’actualitzarà el Pla Local de Jo-
ventut i es desenvoluparà, entre altres, el Pla Local 
d’Adolescència.  

El nou contracte també incorpora una persona 
que donarà el suport tècnic a la regidoria de Coo-
peració Internacional i a la regidoria d’Equitat, àrea 
aquesta última on està prevista l’elaboració d’un 
Pla d’Igualtat i d’una programació pròpia, entre al-
tres.

I finalment, dotarem d’una tècnica a la regido-
ria de participació amb la voluntat de desenvolu-
par el Reglament de Participació Ciutadana i altres 
processos participatius transformadors vinculats al 
bon govern, les bones pràctiques i la transparència. 

De tot el procés entre les diferents regidories en 
sorgeix un nou servei que crearà sinergies i potenci-
arà les respectives àrees per tal de donar un millor 
servei als ciutadans i ciutadanes d’Alella.
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Esteve Garcia-Ossorio 
barrosso 
garciaossoriobe@
alella.cat 

CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA

ALTERNATIVA PER ALELLA-CUP Per dignitat democràtica

En el darrer ple, l’assemblea de l’ANC local va pro-
posar als partits amb representació institucional 
que l’Ajuntament d’Alella s’adherís al Manifest per 
la Dignitat democràtica davant la banalització del 
Nazisme. Aquest manifest compta amb l’adhesió 
de més de 70 entitats dels Països Catalans i fou 
signada originalment per l’Associació Catalana per 
a la Defensa dels Drets Humans, la Comissió de 
la Dignitat, Acció Cultural del País Valencià, Ami-
cal de Mauthausen i altres camps, la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua Catalana, CCOO de 
Catalunya, Comissió de Defensa del Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona, Institut d’Estudis Catalans i 
SOS Racisme entre moltes altres. L’idoneïtat de la 
adhesió és clara: en un context en que el procés 
d’independència del principat va fent via de ma-
nera pacífica i democràtica es dóna una situació 
d’atacs verbals, de caràcter agressiu, vexatori i 
ofensiu, contra el poble català, entitats catalanes 
i ciutadans i dirigents polítics acusant-nos de ser 
racistes, feixistes i fins i tot nazis i hitlerians pel fet 
d’aspirar a la sobirania de la nostra nació i afirmant 
sovint que som mereixedors de repressió, empreso-
nament o fins i tot la mort. Aquests insults superen 
l’àmbit estrictament de la política i ataquen també 
la llengua, la cultura i el model educatiu d’immer-

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

63.479,85 euros sota sospita 

Un govern cau sota sospita quan reiteradament es 
nega a donar explicacions de les seves actuacions. 
Les majories absolutes en són terreny abonat.

63.479,85€ són un motiu més que sobrat per-
què l’alcalde, sense necessitat d’haver-li d’anar al 
darrera, justifiqui tal despesa i la pulcritud del pro-
cediment emprat per a la seva aprovació. I encara 
més explicacions ha de donar si, com és el cas, 
es tracta de la contractació d’una persona que ha 
resultat ser l´únic candidat en un procediment ne-
gociat, que per llei exigeix la concurrència de més 
d’un candidat per garantir en tot moment la com-
petència efectiva entre ells. I encara moltes més 
explicacions ha de donar si, com tot apunta, aquest 
“afortunat” únic candidat contractat resulta ser, vés 
per on, algú relacionat amb la regidora del psoe, 
mà dreta de l’alcalde. 

Doncs res de res. Cap explicació de la necessi-
tat o justificació “política” de la despesa, ni de l’ap-
titud de la persona contractada, ni de la puresa del 
procediment emprat, ni del (in)compliment de la 
necessària competència efectiva entre candidats, ni 
de la neutralitat administrativa, ni del respecte a la 
igualtat d’oportunitats. Res de res de res. L’alcalde 
i el secretari municipal s’han negat a contestar les 
reiterades peticions que els han estat fetes en dos 

plens consecutius. “Ho hem fet bé i ja està” han dit 
amb total “transparència”.

Les sospites són això, sospites. Veurem en què 
acaben en aquest cas, que per descomptat que 
d’una o altra forma acabarem per esbrinar. Desit-
gem que es pugui justificar tot el que s’ha fet. Ara 
bé, el que ja no és cap sospita sinó una evidència 
com una catedral és aquest cada dia més accentuat 
sentit patrimonialista de la política amb què l’alcal-
de exerceix les seves funcions. Molts anys de poder 
i majories absolutes són un còctel de mal digerir. 
Ho sabem, desgraciadament en tenim exemples de 
tots els colors.  

sió lingüística emmarcant-se en el que es coneix 
com a Hate Speech, el discurs de l’odi. Aquestes 
comparacions no només insulten al poble català 
sinó que tal i com recull el propi manifest: “La ba-
nalització de l’ús del terme “nazi” és vexant per a 
qualsevol ciutadà i especialment per als milions de 
víctimes dels terribles crims de l’Holocaust jueu, 
el Prorrajmos gitano i d’altres col·lectius entre ells 
molts catalans durant el règim nacional socialista”.

Davant la inhibició de les administracions 
centrals cobra especial rellevància per tant que 
el Ple de l’Ajuntament es posicioni i consideri in-
acceptable la banalització del Nazisme i el dis-
curs de l’odi adreçat a qualsevol col·lectiu per 
evitar que aquestes expressions siguin proferides 
o compartides a les xarxes socials per part de 
membres d’aquest mateix ple o veïns del nostre 
municipi. Lamentablement la moció aprovada no 
va comptar amb la unanimitat del ple municipal 
atès que Gent d’Alella i el PP es van abstenir.   
Podeu trobar el manifest i el llistat d’entitats adhe-
rides al següent enllaç: www.manifestdignitat.cat.

Si vols participar a Alternativa per Alella, vine a les assemblees el segon i el quart dilluns 
de cada mes a les 21h a Can Lleonart.

Si vols rebre el nostre butlletí mensual i/o els resums del ple, o si ens vols contactar per 
mail: alternativaperalella@gmail.com
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Annerose bloss
673644807
blossa@alella.cat
annerosebloss@hot-
mail.com

PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS En política, no tot s’hi val 

D’un temps cap aquí, la política ha esdevingut una 
de les activitats menys valorades pels ciutadans i 
ciutadanes del nostre país. Els casos de corrupció, 
la díficil entesa entre els diferents partits polítics, 
sempre veure la palla a l’ull aliè i no en el propi, la 
distància entre els problemes reals de les persones 
davant dels propis interessos de partit; tot plegat 
ha creat una gran desconfiança envers la política i 
els polítics que l’exerceixen.

En molts aspectes, malhauradament, això ens 
pot recordar a la manera d’entendre la política que 
tenia el filòsof Nicolàs Maquiavelo (s.XVI) per les 
estratègies que se segueixen per arribar al poder i 
mantenir-s’hi. “El fi justifica els mitjans”.

No ens hem d’oblidar que fer política és treba-
llar pel benefici del bé comú i per millorar el ben-
estar i la seguretat de tota la comunitat, preservant 
els drets de les persones. Evidentment, hi ha di-
ferents visions sobre un mateix problema, però és 
aleshores quan s’esdevé la democràcia que, entre 
altres coses, ens ha ensenyat que totes les opinions 
són vàlides, que cal expressar-les amb respecte i 
també escoltar-les per tal de poder establir un dià-
leg que ens faci créixer com a societat i també, per 
què no, com a individus.

L’agrupació d’Alella Primer-Candidatura de Pro-
Glòria Mans
manscg@alella.cat

¡Memento Quod Sis Mortalis! (¡Recuerda que eres mortal!) 

El gobierno sigue haciendo oídos sordos al proble-
ma del despacho común de los grupos políticos en 
la oposición. El cuchitril además está situado en un 
anexo del ayuntamiento y de mal acceso.

Tampoco el gobierno se preocupa de darnos 
una sala para atender individualmente a nuestros 
simpatizantes y militantes. Se nos ofrece lo que 
se puede interpretar como dar un paseo itinerante 
buscando salas vacías en el consistorio. Cada vez 
cuando un ciudadano quiere ver a un regidor de la 
oposición se monta la “marimorena” en los pisos 
del edificio.

Me atrevo a sugerir al alcalde que nos dé el des-
pacho que está en el mismo rellano y que linda con 
nuestro despacho común. Este despacho decorado 
como tal desde mayo hasta ahora nunca se ha usado 
y por lo tanto está desocupado. Creo que podríamos 
habilitarlo para este menester siempre que haya vo-
luntad por parte del alcalde. Mucha gente del pue-
blo no está de acuerdo en el tratamiento discrimi-
natorio. Hay que recordar la función de la oposición 
que en la mayoría de los casos regula las injusticias 
cometidas por los políticos que gobiernan.

Bastantes ciudadanos de Alella piden la retirada 
de las esteladas en las farolas. El Partido Popular 
de Alella quiere expresar su protesta al gobierno 

grés, no entén la política sense respecte a les perso-
nes com a éssers humans, i per això posem en pri-
mer lloc la nostre vocació de servei a la ciutadania, 
intentant ser pròxims a ella per poder entendre els 
seus problemes reals i intentar donar-los solució, 
encara que a vegades pugui ser dificil i fins i tot 
impossible.

La política no ha de ser un joc brut entre par-
tits per convéncer a quants més votants millor, cal 
comprometre’s amb el que es diu (que no vol dir ser 
tossuts), i el que es fa, tenint en compte que vivim 
en comunitat i que cal preservar el bé comú, que no 
vol dir el bé de la majoria. Cal gestionar amb eficà-
cia i eficiència per preservar els recursos naturals, 
econòmics i personals que tenim totes i tots.

Malgrat Maquiavelo, pensem que en política no 
tot s’hi val.

que  hace caso omiso a la retirada de estos símbo-
los en el mobiliario municipal.

En el pasado pleno y cuando hice alusión a que 
la bandera española no hondea en el ayuntamiento 
dos monitoras del Esplai de Alella se mofaron de mi 
petición. Tuve que enfrentarme yo con ellas ya que 
el alcalde consintió tal falta de respeto a la bandera 
nacional durante varios minutos antes de llamar a 
las monitoras al orden. ¿Que influencias pueden te-
ner jóvenes monitores sobre nuestros hijos cuando 
no son lo suficiente respetuosos con los símbolos 
de España?.

El poder de los políticos que gobiernan les abs-
trae de la realidad de los ciudadanos. Nuestro alcal-
de lleva 12 años al frente del ayuntamiento y le que-
dan aún 4 años más. Esto significa para él y para el 
pueblo un desgaste. No debe olvidar que NO todo 
Alella ha votado a su partido. ¡Andreu Francisco es 
el alcalde de todo el pueblo teniendo que atender a 
las peticiones de TODOS los habitantes! 

Tendríamos que hacer mención de lo que pasaba 
en la época romana donde los emperadores llevaban 
tras de sí una persona con una corona de laurel y les 
iba recordando al oído al paso de las multitudes que 
aclamaban al emperador: ¡“MEMENTO QUOD SIS 
MORTALIS”! (¡Recuerda que eres mortal!)

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP



Representants als consorcis amb participació de l’Ajunta-
ment i altres organismes.
El Ple va aprovar designar l’alcalde, Andreu Francisco, re-
presentant de l’Ajuntament al Consorci Localret i al Con-
sorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella; el 
regidor Frederic Salas, serà el representant municipal a 
l’Agrupació de Defensa Forestal d’Alella (ADF); la regidora 
Teresa Vilaró al Consorci del Parc de la Serralada Lito-
ral, al Fons Català de Cooperació, a l’Associació Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i al Consorci per 
al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme; la 
regidora Isabel Nonell al Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme i la regidoria de Serveis Municipals i 
la regidora Ana Fernández a l’Agrupació de Municipis amb 
Transport Urbà (AMTU).
Aprovat per unanimitat. 
Representants a la Mancomunitat de Serveis d’Alella, el 
Masnou i Teià.
El Ple va aprovar designar l’alcalde, Andreu Francisco, i la 
regidora Ana Fernández representants de l’Ajuntament a 
la Mancomunitat de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià. La 
representació de l’oposició, segons l’acord adoptat entre 
els regidors que l’integren, queda de la següent manera: 

Mercè Marzo (Gd’A) fins al 30 de juny de 2016; Esteve 
Garcia-Ossorio (CiU) de l’1 de juliol de 2016 al 30 de 
juny de 2017; Oriol Font (APA-CUP-PA) de l’1 de juliol de 
2017 al 30 de juny del 2018 i Annerose Bloss de l’1 de 
juliol de 2018 al 30 de juny de 2019.  
Aprovat per unanimitat
Representants a l’Associació de Municipis per la Inde-
pendència. 
El Ple va aprovar designar l’alcalde, Andreu Francisco, re-
presentant de l’Ajuntament d’Alella a l’Associació de Mu-
nicipis per la Independència (AMI)
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A, 
CiU i AA-CUP i el vot en contra del PP. 
Representants al Consell Escolar Municipal.
El Ple va aprovar designar com a representants del Consell 
Escolar Municipal: l’alcalde, Andreu Francisco, les regido-
res Teresa Vilaró i Glòria Mans, per part del govern; i els 
regidors Josep Bardés, Esteve Garcia-Ossorio i Oriol Font, 
per part de l’oposició. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A, 
CiU i AA-CUP i el l’abstenció del PP. 
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Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament
Torrent Vallbona, 75-77, d’Alella. Tel. 93 540 63 07 
Urgències 667 18 30 96 · cabreraap@alella.cat

Centres sanitaris de la xarxa sanitària pública
Consultori d’Alella: 93 555 03 54
ABS El Masnou. Emergències: 93 555 74 11· dfuguet.bnm.ics@gencat.cat

Policia Local d’Alella
Passeig de Maria Estrada, 5 d’Alella
Tel. 93 555 24 12 · pindadosj@alella.cat 

Grup d’Atenció a la Víctima (Policia de la Generalitat -Mossos d’Esquadra)
Torrent Malet, s/n, de Premià de Mar
Tel: 93 741 81 85 · IPTG3237@gencat.cat

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
Servei psicològic, confidencial i gratuït. 
Tel: 93 741 16 22 · siad.maresme@ccmaresme.cat

Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella
Plaça de l’Ajuntament, 3 d’Alella
Tel: 93 540 46 31

Associació Dones Solidàries d’Alella 
Carrer de Santa Teresa, 29 d’Alella
Tel: 654 38 60 10 

900 900 120
Línia d’atenció permanent a dones en 
situació de violència. Servei gratuït i con-
fidencial, tots els dies de l’any durant les 
24h del dia. També ofereix servei a través 

de l’adreça 900900120@gencat.net

016
Telèfon d’atenció a víctimes de maltracta-
ment per violència de gènere del Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

93 555 24 12
Policia Local Alella 

93 741 81 85
Mossos d’Esquadra Premià de Mar

112
Emergències 

Serveis d’informació i atenció a les dones en situació de violència 

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP

Acords del Ple
PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT D’ALELLA DEL  9 DE JULIOL. 2a part. Podeu consultar l’acta de Ple  a www.alella.cat

Telèfons 
d’urgències  
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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 3 al 8 de novembre
De l’1 al 6 de desembre i del 29 desembre al 3 de gener
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. 

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 13 de novembre, de 10.30 a 13h, i 18 de desembre, 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: NOVEMBRE I DESEMBRE

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
5 i 6 de desembre                 MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
12 i 13 de desembre                BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
19 i 20 de desembre                 GÓMEZ rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
25 de desembre                        GÓMEZ rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
26 i 27 de desembre                 MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
Guàrdies de les farmàcies d’Alella: Bernal: dissabte de 17 a 20.30 h i diumenge de 9.30 a 13.30 h. Gómez i Martínez: dissabte 
de 17 a 20 h i diumenge de 10 a 13 h. Servei de guàrdies de les farmàcies del Masnou: 93 555 33 08 - 93 555 04 03 

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

16.45h Davant de la Casa Amatller (Passeig de Gràcia, 4)*
Visita a la Casa Amatller i degustació de xocolata. www.canlleonart.com. 

18h Espai Jove*
Càpsula formativa. On buscar feina per Nadal? www.alellajove.cat.

De 19.30 a 21h Can Lleonart
Alella Negocis. Afterwork. Com gestionar el meu temps i prioritzar. Ses-
sió formativa a càrrec d’Ulla Oyrer, de Coach2Me.
Organitza: Alella Negocis

Dimarts 10 de novembre

20h Can Lleonart
Presentació del web lescasesdalella.cat, de divulgació històrica i patri-
moni arquitectònic d’Alella.
Organitza: Associació Cultural Revista Alella 

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. La Rambla fa baixada, de Nèstor Luján. 

Dijous 5 de novembre

Dimecres 25 de novembre a les 18h Plaça de l’Ajuntament
Lectura de manifest i encesa d’espelmes en record de les víctimes. 
Donació de l’arbre “Eugènia”, per part de l’Associació de Dones 
Montserrat Roig.

Dimecres 25 d’octubre a les 19.15h Can Manyé
Xerrada. Dona i Art. A càrrec de l’Associació Trama 

Dissabte 28 de novembre a la Plaça de l’Ajuntament
Xocolatada popular i espectacle infantil. A càrrec de Gogara. 

Diumenge 29 de novembre a la plaça d’Antoni Pujadas
Cursa contra la Violència de Gènere de l’Associació Dones 
Solidàries. Curses de 5 i 10 km. Inscripcions a lifeforevents.com o 
championchip.cat
Ajuntament d’Alella, Associació de Dones Montserrat Roig i Associació Dones Solidàres. 

25N Dia contra la Violència Masclista 

Del 6 de novembre al 13 de desembre 
“Ploro els difunts, allunyo les tempestes i alegro les festes. El 
llenguatge de les campanes”, de Miquel Cunyat i Joan Riambau. 
Inauguració 6 de novembre a les 19h i a Can Manyé a les 19.30h. 
Visites comentades: diumenge 8 i 29 de novembre a les 12 hores. 

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

Exposició a Can Manyé*

17h Llar d’infants municipal Els Pinyons*
Xerrada. “El joc i les joguines, què oferim als nostres infants?”, a 
càrrec de Mireia Riera, sòcia fundadora d’Artijoc. Oberta a tothom. Cal 
confirmar assistència a elspinyons@suara.coop.

Dijous 26 de novembre

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Hora del conte. La castanyera perduda. A càrrec de Teatre Aula.  

Dimarts 17 de novembre

20h Can Lleonart*
Tertúlia. El piano romàntic: l’adveniment del piano. Amb Joan Vives. 

Dijous 19 de novembre

21h Can Lleonart*
Cicle de Música Clàssica. Quadres per a veu i piano. Músics en Resi-
dència. Cristina Segura, mezzosoprano, i Talgat Kurmankulov, pianista. 

Divendres 20 de novembre 

19h Plaça de l’Ajuntament. Als peus del campanar
Homenatge al campaner. Inauguració de l’exposició “Ploro els difunts, 
allunyo les tempestes i alegro les festes. El llenguatge de les campanes”. 

21h Can Lleonart*
Cicle de Música Clàssica. Orquestra de Cambra de l’Empordà. Direc-
tor: Carles Coll. www.canlleonart.com 

Divendres 6 de novembre

12h Can Manyé*
Visita comentada a l’exposició “Ploro els difunts, allunyo les tempes-
tes i alegro les festes. El llenguatge de les campanes”. 

Diumenge 8 de novembre

19h Davant de la plaça d’Antoni Pujadas*
Sortida al TNC. “Molt soroll per no res”. www.canlleonart.com.

20h Espai Jove*
Xerrada. Noves formes d’accés a l’habitatge. www.alellajove.cat. 

Dijous 12 de novembre 

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Enotast. Ja ha arribat el vi nou! Tast sorpresa amb vins de l’Oriol 
Artigues amb salmó fumat. oficinaturisme@alella.cat

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Mostast. Tast d’enologia per a infants. Taller d’oïda sobre la fermen-
tació del most i les veus dels cellers. oficinaturisme@alella.cat 

Dissabte 14 de novembre

19.30h Plaça d’Antoni Pujadas
Sortida al Teatre Apolo. “Los Morancos”. Preu: sòcia 35€, acompa-
nyant 40€, no sòcies 45€. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

Divendres 13 de novembre

19h Sala d’entitats de les antigues Escoles Fabra
Taula rodona. “La crisi dels refugiats”. Amb Esperança Esteve, Diputada 
del Congrés dels Diputats, i Montserrat Font, experta en treball social.
Organitza: Associació Dones Solidàries d’Alella 

Dilluns 23 de novembre

21h Can Lleonart*
Cicle de Música Clàssica. Recital de piano amb Esther Lecha.

Divendres 27 de novembre

6h Aparcament de Can Lleonart*
Sortida excursionista a Viladrau-Matagalls pel Sot de les Cordes. Més 
informació a 627340407 i cealella@gmail.com.
Organitza: Centre Excursionista Alella 

Dissabte 14 de novembre 

10.30h Oficina de Turisme*
Marquesos, barons i senyors. Visita temàtica “Alella, 1.000 anys d’història”. 

Dissabte 28 de novembre

12h Can Manyé*
Visita comentada a l’exposició “Ploro els difunts, allunyo les tempes-
tes i alegro les festes. El llenguatge de les campanes”. 

Diumenge 29 de novembre 

Exposició a l’Espai Jove*
Del 9 al 22 de novembre
“Amor?”. L’exposició retrata la realitat de la violència de gènere i 
proposa la coeducació com a solució a aquesta xacra social.




