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El Casal va a terra i s’encarrega el 
projecte del nou espai cultural 

Els tràmits més fàcils amb l’Oficina 
Virtual d’Atenció a la Ciutadania 

Jornades d’Emprenedoria d’Alella, 
el Masnou i Teià, del 23 al 27 de març

L’Ajuntament pacta una opció de compra dels jardins i pren el 
control sobre el futur del sector dels escolapis. 

Llum a Cal Governador 
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En portada
Una opció per a Cal Governador 

Arribem al final d’aquest mandat marcat per la conjuntura 

econòmica i social desfavorable. A l’Ajuntament d’Alella, sen-

se voler fer cap valoració triomfalista, ens en hem sortit prou 

bé. Hem dotat les àrees de serveis a les persones amb tots 

els recursos necessaris per teixir una xarxa de suport a les 

famílies que ho han necessitat i hem continuat invertint en 

els equipaments i l’espai públic tot incorporant nous serveis.

I arribem al final del mandat havent enfilat els dos darrers 

grans temes que com a poble encara teníem pendents des 

de fa molts i molts anys: el Casal i la Torre del Governador.

L’acord al que vam arribar amb el Casal d’Alella ens ha portat 

a tirar endavant el projecte d’un nou espai cultural que se 

situarà allà mateix al carrer Santa Madrona, i que comptarà 

amb una sala polivalent amb capacitat per a prop de 300 

persones, sales per a l’escola de dansa municipal, espais per 

a l’assaig musical i el local social per a l’entitat del Casal. A 

hores d’ara hem adquirit el terreny adjacent per poder dimen-

sionar suficientment l’equipament, estem enderrocant l’antic 

edifici i ja s’ha adjudicat el projecte arquitectònic. Si tot va 

com ha d’anar a primers de l’any vinent haurien d’haver co-

mençat les obres amb un cost força inferior al de l’equipa-

ment projectat el mandat anterior a Can Calderó. 

Respecte de la Torre del Governador, després de molts anys 

de treballar per intentar trobar-li una sortida, els darrers me-

sos s’han produït moviments importants. Actualment hi ha 

un inversor amb la ferma voluntat de poder-hi desenvolupar 

un projecte hoteler. La complexitat de l’operació i el fet de 

l’existència de dos propietats n’ha estat dificultant la concre-

ció. És per això que el passat 6 de març l’Ajuntament vam 

signar una opció de compra sobre 1,7 hectàrees dels jardins 

que ens permet tenir el control sobre el futur d’aquest sector 

en el cas que no arribes a bon port el projecte hoteler.      

Dues qüestions que veuran la seva resolució el proper mandat. 
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Aposta pel futur dels escolapis 

L’Ajuntament d’Alella manté la possi-
bilitat d’intervenir per garantir el futur 
de la Torre del Governador sense haver 
exercit el dret de retracte que hauria 
suposat una despesa extraordinària de 
1,25 milions d’euros. L’alcalde d’Ale-
lla, Andreu Francisco, va signar el 6 de 
març, dos dies abans del venciment 
del termini del dret d’adquisició, un 
acord amb l’empresa Torrebarnades 
SL, actual propietària dels jardins de 
la Torre del Governador, segons el qual 
l’Ajuntament manté durant un any l’op-
ció de compra d’aquesta part de la fin-
ca, més de 17.000 m2 de terreny, que 
representen el 56% del total del sector 
PMU-1 Torre del Governador.

L’Ajuntament aconsegueix d’aques-
ta manera mantenir el control sobre la 
major part de la propietat del sector, 
per poder garantir-ne la viabilitat en 

el cas que no fructifiqués l’acord entre 
l’actual propietari de la finca i l’inver-
sor hoteler interessat en la compra de 
la Torre del Governador. Amb l’acord 
s’aconsegueix guanyar temps per fer 
possible el desenvolupament del sector 
qualificat de dotacions privades d’inte-
rès comunitari que permet la implan-
tació d’equipaments, usos hotelers i 
oficines.

Actualment hi ha un inversor inte-
ressat en desenvolupar un projecte ho-
teler de qualitat a la Torre del Governa-
dor que té des de fa mesos una opció 
de compra sobre la resta del sector, 
on es concentren els edificis, que està 
pendent de formalitzar. Aquest mateix 
inversor també ha arribat a un acord 
amb l’empresa Torrebarnades SL per 
adquirir en un termini màxim de tres 
mesos els gairebé 17.000 m2 dels jar-

···································································································
L’Ajuntament d’Alella està disposat a intervenir per donar viabilitat a 
un projecte de futur per a la finca de la Torre del Governador. 
···································································································

dins, en el moment que es formalitzi la 
compra dels edificis. 

L’empresa propietària, Torrebarna-
das SL, mantindrà la titularitat dels 
16.676 m2 de sòl agrícola, que que-
den fora de la Torre del Governador, on 
a més del llac està situada la masia de 
Can Xeco Monnar, un edifici catalogat, 
amb la intenció de rehabilitar-la. 

Tot i que de moment no ha estat 
necessari, l’Ajuntament estava prepa-

rat per l’adquisició dels jardins i de 
Can Xeco Monnar. El Ple va aprovar 
l’11 de febrer per unanimitat, en ses-
sió extraordinària i urgent, una modifi-
cació de crèdit per un importa de 1,25 
milions d’euros per poder fer front, en 
cas que fos necessari, a l’exercici del 
dret de retracte per tal d’impedir de 
nou una divisió de les propietats que 
deixaria el sector novament sense data 
de solució. 

Millores als parcs dels Drets Humans i del Canonge 

Després de la construcció dels parcs del Mil-
lenari, a Can Comulada, del Tricentenari a Can 
Sors, i de La Vinya a La Serreta, l’arriba el torn 
als parcs del Canonge i dels Drets Humans. La 
remodelació del parc del Canonge s’inclou dins 
de les obres de reurbanització del tram E de la 
Riera, adjudicades a l’empresa Vialitat i Serveis 
SLU per un import de 263.742 euros. El projecte 
contempla la creació de nous espais diferen-
ciats separats per murs de gabions: un espai 
d’estada i descans, una zona de pícnic, un parc 
infantil més gran que l’actual i una nova pista 
esportiva polivalent. El diumenge 29 de març 
està prevista l’estrena del nou parc del Canonge.

L’Ajuntament manté una opció de compra de la part dels jardins, el que suposa un 56% del sector. 

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

L’Ajuntament manté durant un any 
l’opció de compra dels jardins 
de la Torre del Governador 
···················································

Una setmana abans, el dissabte 21 de març, es 
preveu la inauguració de la remodelació del parc 
dels Drets Humans, al carrer de les Heures. En 
aquest cas s’ha plantejat una redistribució com-
pleta de l’espai per afavorir una major activitat i 
ús per part de la ciutadania. A més de la instal-
lació de nous jocs infantils, es crea d’una zona de 
jocs de concentració, s’amplia el mobiliari urbà 
i es millora la vegetació i la recollida d’aigües. 
El cost d’aquesta actuació, que realitza Obres i 
Paviments Brossa SA, ascendeix a 138.259 eu-
ros. La Regidoria de Cooperació Internacional 
ha encarregat a l’artista alellenc Joan Laborda 
la pintura d’un mural al·lusiu als Drets Humans. 
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Adéu al Casal d’Alella 

L’Ajuntament va iniciar el 2 de març les 
obres d’enderroc de l’antic edifici del 
Casal d’Alella, situat al carrer Santa 
Madrona número 12. L’edifici, constru-
ït l’any 1971 i tancat al públic des de 
finals de juny, és de titularitat munici-
pal des d’octubre a partir d’un conveni 
signat al juliol per l’Ajuntament i l’As-
sociació Casal d’Alella, segons el qual 
l’entitat cedeix al Consistori la finca per 
a la construcció d’un nou espai cultural 
de titularitat municipal, que disposarà 
d’una sala polivalent d’ús públic amb 
una capacitat per a uns 300 especta-
dors, sales per a l’escola de dansa, es-
pais per a l’assaig musical i d’un local 
social per a ús del Casal. 

Les obres d’enderroc tenen una du-
rada prevista d’un mes i van ser ad-
judicades a l’empresa Demoliciones 
y Construcciones Marcos S.L. per un 
import de 59.290€. Els treballs com-
porten la demolició total de l’edifici, de 
611 m2 de superfície, mitjançant un 
sistema que combina les feines manu-
als amb el treball mecànic i que han 
estat planificades per minimitzar les 
molèsties al veïnat.

 Mentre es realitzen les obres es 
poden produir talls puntuals de la cir-
culació de vehicles que estaran degu-
dament senyalitzats. En tot moment 

Les obres d’enderroc del Casal es van iniciar el 2 de març. Dibuix del que serà el nou equipament cultural proposat per l’empresa Pol Femenias Arquitectes SLP. 

···································································································
Comencen les obres d’enderroc de l’antic Casal d’Alella i l’Ajuntament 
adquireix el solar contigu per fer més gran el futur equipament. 
···································································································

s’intentarà garantir l’accés als garatges 
del carrer. 

Compra del terreny contigu
D’altra banda, l’Ajuntament va signar 
el 3 de març les escriptures de com-
pra-venda del terreny situat al carrer 
Santa Madrona 14, contigu a l’antic 
Casal, que està qualificat al planeja-
ment urbanístic com a sistema d’equi-
paments. El solar, de més de 360 
m2, ha estat adquirit per 312.000€. 
La compra d’aquest terreny permetrà 
ampliar la superfície del futur equipa-

Portes obertes al nou magatzem de la brigada 

L’Ajuntament està ultimant l’adequació del nou ma-
gatzem de la brigada municipal situat entre els car-
rers Londres i Gandesa, a l’àmbit de Can Segura. El 
nou equipament municipal disposa d’uns 1.000 m2 
de superfície, 760 dels quals són a cobert. Les instal-
lacions estan dotades de cuina office, dutxes, vesti-
dors i despatx. Les obres, que van ser adjudicades a 
l’empresa Gines & Godinez, s’han fet en dues fases 
amb un cost total de més de 247.000 euros. El dis-
sabte 28 de març està previst fer una jornada de 
portes obertes perquè la ciutadania pugui visitar les 
noves instal·lacions municipals.  

ment cultural que es construirà sobre 
els terrenys de la l’antic Casal i el solar 
adquirit.

El nou espai cultural 
La Junta de Govern va adjudicar el 5 
de març a l’empresa Pol Femenias Ar-
quitectes SLP la redacció del projecte 
bàsic i d’execució del nou espai cul-
tural per un import de 99.599€. La 
seva proposta va ser la millor valorada 
dels 19 treballs que es van presentar 
al concurs d’idees convocat per l’Ajun-
tament.
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Tràmits i gestions per Internet
·······················································································································································
Entra en funcionament l’Oficina Virtual d’Atenció a la Ciutadania, una plataforma que permetrà iniciar una 
trentena de tràmits de forma telemàtica.
·······················································································································································

L‘Ajuntament s‘apropa a la població 
amb la posada en marxa de l’Oficina 
Virtual d’Atenció a la Ciutadania que 
facilitarà la informació i la realització 
de tràmits i gestions. A través de la 
nova plataforma, a la qual es podrà ac-
cedir directament des de la pàgina web 
de l’Ajuntament (www.alella.cat/tra-
mits), es podran consultar i descarre-
gar formularis de més d’un centenar de 
tràmits i gestions que es poden realit-
zar amb l’Ajuntament. 

Tramitació a través d’Internet
Alguns d’aquests tràmits es podran sol-
licitar i iniciar des de la mateixa plata-
forma, amb la presentació de la instàn-
cia corresponent al registre general de 
l’Ajuntament via telemàtica, sense ne-
cessitat de desplaçar-se físicament a 
l’Ajuntament, si la persona que ho sol-
licita disposa de signatura electrònica. 
En un primer moment, es podran co-
mençar a tramitar on-line, entre d’al-
tres, les instàncies generals; les sol-
licituds de certificats d’empadronament; 
els comunicats de realització de festes 
i revetlles o d’ús de la via pública (veu-
re el quadre amb la relació de tràmits). 
En aquests casos es requerirà que la 
persona s’identifiqui mitjançant el cer-
tificat d’identitat o signatura electròni-
ca.

L’oficina virtual també permetrà fer 
altres gestions sense la necessitat de 
disposar de signatura electrònica, com 
ara la presentació de queixes i suggeri-
ments, ja sigui de caràcter general, 
com a explícitament relacionats amb 
urbanisme,  trànsit i circulació, via pú-
blica, espais municipals o temes de 
medi ambient. 

A més, des de la Carpeta Ciutadana 
es podrà consultar, prèvia identificació 
amb certificat digital, l’estat dels trà-
mits sol·licitats electrònicament a 
l’Ajuntament d’Alella i de les anotaci-
ons dels registre d’entrada i de sortida 
de l’Ajuntament.

Trasllat de l’OAC i de la ORGT 
L’Ajuntament treballa des del gener en 
l’ampliació i millora de l’Oficina d’Aten-
ció a la Ciutadania (OAC).  Les obres es 
realitzen per fases per poder mantenir 
l’atenció a la ciutadania. Així, inicial-
ment s’habilitarà la part de l’edifici an-
nex amb façana amb la rambla d’Àngel 
Guimerà com a recepció i registre muni-
cipal i les oficines de l’ORGT s’ubicaran 
provisionalment al carrer Doctor Corbe-
ra. El trasllat es preveu a principis d’abril 
i durant un període de tres mesos.  

Un cop enllestides totalment les 
obres, l’espai d’atenció ocuparà la 
planta baixa de l’edifici municipal, on 
s’ubica actualment, i una part de l’edi-
fici veí. Així es podrà disposar d’una 

Identitat digital 
L’Ajuntament d’Alella és, des de fa deu anys, ofici-
na registradora del certificat digital idCAT, amb el 
què s’acredita la identitat d’una persona. Aquest 
certificat, conegut popularment com a signatura 
electrònica, permet realitzar tràmits a través d’In-
ternet i sense necessitat de desplaçaments, amb 
l’Ajuntament, la Generalitat, l’Agència Tributària i 
altres organismes i serveis públics. 

Tràmits que es podran iniciar amb signatura electrònica 

Instància general
Sol·licitud de certificat d’empadronament, individual o col·lectiu, actual o històric 
Comunicat de la celebració de festes i revetlles
Sol·licitud d’ús de la via pública 
Petició d’informes tècnics sobre accidents de trànsit a la Policia Local
Inscripcions a les fires d’artesania de la Festa de la Verema i de la Fira de Nadal
Certificat de legalitat i antiguitat urbanística
Certificat d’aprofitament urbanístic
Certificat de qualificació urbanística
Realització d’activitats organitzades per una entitat en edificis o espais públics 
Altres tràmits que es poden sol·licitar utilitzant la instància general (certificat de la percepció o no de 
rendes socials o similars, casament civil, certificat de compatibilitat urbanística, pròrrogues de llicències 
d’obres, reserva d’espai d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.... entre d’altres) 

superfície útil de 135m2, que permetrà 
agrupar en un mateix espai l’OAC i l’Or-
ganisme de Gestió Tributària de la Di-
putació de Barcelona (ORGT).
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·············································································································

Jornades de la Gent Gran Activa 

Les preinscripcions escolars, del 10 al 21 de març

Comencen els preparatius per al pro-
per curs escolar 2015-2016. Del 10 
al 17 de març, ambdós inclosos, s’han 
de fer les preinscripcions al segon cicle 
d’educació infantil (P3, P4 i P5), edu-
cació primària (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è) 
i educació secundària obligatòria (1r, 
2n, 3r i 4t d’ESO) als centres públics. 
Les sol·licituds s’han de presentar al 
centre triat en primera opció acompa-
nyades de la documentació necessària 
per acreditar els criteris de baremació. 
Trobareu tota la informació al web de 
la Generalitat (www.gencat.cat/ense-
nyament). Els centres privats tenen el 
seu propi calendari de preinscripció. 

La llar d’infants municipal Els Pi-
nyons fa la jornada de portes obertes el 
18 d’abril, de 10 a 12h, per ensenyar 
les instal·lacions i donar a conèixer el 
procés de matriculació i el funciona-
ment del centre. Podeu accedir a la 
informació a www.alella.cat/elspinyons 

·······················································································································································
La documentació s’ha de presentar al centre triat com a primera opció de segon cicle d’infantil, primària o secundària.

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

Calendari de preinscripció i matriculació 

Segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria 
Període de preinscripció del 10 al 17 de març (per Internet fins a les 24h del 16 de març)
Publicació de les llistes baremades provisionals 27 de març
Termini per presentar reclamacions a les llistes baremades del 7 al 9 d’abril
Publicació de les llistes d’alumnat admès 12 de maig
Període de matrícula del 8 al 12 de juny (2n cicle infantil, primària i 1r d’ESO)

Els horaris per fer les preinscripcions són els següents
Escola Fabra de dilluns i dimecres 8.30 a 13h. Dilluns i dimecres 8.30 a 13h i 15.30 a 17h. 
Escola La Serreta de dilluns a divendres 9 a 13h i 15 a 17h.
Institut Alella de dilluns a divendres 8.30 a 14h. Dilluns de 15.30 a 17.15h.

Batxillerat
Període de preinscripció del 12 al 19 de maig

Cicle formatiu de Grau superior de Gestió Comercial i Màrqueting enològic 
Període de preinscripció del 26 de maig al 3 de juny 

Primer cicle d’infantil. Llar d’infants municipal Els Pinyons
Portes obertes 18 d’abril de 10 a 12h
Període de preinscripció del 4 al 15 de maig 

Alella reprèn els Juliols de la UB 
L’Ajuntament reprèn aquest estiu la 
seva col·laboració amb la Universi-
tat de Barcelona amb l’organització 
dels cursos dels Juliols de la UB. 
Enguany el curs serà coordinat per 
la periodista Montserrat Serra. Es 
farà del 13 al 17 de juliol a Can Ma-
nyé i tractarà sobre vi, alimentació i 
paisatge. El curs és obert a majors 
de 16 anys i pretén apropar el món 
universitari al gran públic, des de la 
pluridisciplinarietat i la doble pers-
pectiva pedagògica i de divulgació. 
La darrera edició dels Juliols a la UB 
a Alella es va fer l’estiu de 2010. 

L‘Espai Jove obre la sala d‘estudi 
per a majors de 16 anys
L’Espai Jove torna a obrir fins al 28 
de març una sala d’estudi amb ser-
vei Wifi perquè el jovent a partir de 
16 anys pugui preparar-se els exà-
mens. L’aula romandrà oberta de 
dilluns a divendres de 9 a 14h i de 
16 a 20h, i dissabtes de 9 a 14h. 

L’Ajuntament tornarà a fer un reconeixement a 
les parelles que compleixen 50 anys de casats, 
coincidint amb el 74è Dinar d’Homenatge a la 
Vellesa que es farà el 31 de maig al Pavelló 
Municipal d’Esports. Podeu assistir-hi acompa-
nyats de familiars i amics. Cal apuntar-s’hi a 
l’Associació de Gent Gran Can Gaza, presentant 
el full d’empadronament i la fotocòpia del lli-
bre de família. 

Busquem les parelles d’or

L’Ajuntament dedica la setmana del 25 
al 31 de maig a les persones grans 
amb les 8es Jornades de la Gent Gran 
Activa. Són un reconeixement a aquest 
col·lectiu i un espai de trobada i inter-
relació amb la resta del municipi. El 
programa inclou tallers, representaci-
ons teatralitzades, una sortida, activi-
tats lúdiques i esportives, tallers inter-
generacionals, open de canastra i de 
dòmino i la preparació d’una flashmob 
de la cançó Ets Alella. Les jornades es 
clouran amb el 74è Dinar d’Homenatge 
a la Vellesa que es farà diumenge 31 
de maig al Pavelló. Les inscripcions per 
a les activitats i la recollida de tiquets 
de la reserva de la taula del dinar es fan 

del 4 al 8 de maig a l’Associació de la 
Gent Gran Can Gaza. Podreu consultar 
el programa d’activitats a www.alella.
cat/jornadesgentgran 
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····························································

Alella, el Masnou i Teià s’enlairen

Els ajuntaments del Masnou i Teià se 
sumen enguany a l’organització de les 
Jornades d’Emprenedoria que promou 
des de fa dos anys l’Ajuntament d’Ale-
lla amb el nom d’Alella Emprèn. 
Enguany les Jornades canvien de nom: 
es diran “Enlaira’t”, es faran del 23 al 
27 de març i tindran com a escenari 
diferents equipaments dels tres muni-
cipis. La iniciativa, gestionada per 
l’empresa Laboratori 8-85, manté els 
objectius que van impulsar la seva cre-
ació l’any 2013: donar assessorament, 
afavorir el coneixement mutu i facilitar 
eines per dur a terme una idea de 
negoci. Les jornades inclouen confe-
rències amb reconeguts professionals 
de diferents àmbits, assessoraments 
personalitzats i taules rodones amb 
emprenedors que han fet del seu somni 
una realitat. Les Jornades estan dedi-
cades enguany a la creativitat i la ses-
sió inaugural serà el 23 de març a les 
11.30h a Can Lleonart. Podeu consul-
tar el programa i fer les inscripcions a 
través del web www.enlairat.cat

·······················································································································································
La creativitat és tema central de les Jornades d’Emprenedoria que organitzen els tres municipis del 23 al 27 de març.

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

DILLUNS 23 MARÇ
11.30h Can Lleonart. Presentació de les jornades.
12-13.30h Can Lleonart. “Conversa: Innovar en un mercat per explorar”. Amb Marc Bonavia, president AIJEC 
i Albert C. Milkkelsen, cofundador i CEO de Wej. 
17-18.30h Can Manyé. Workshop. Franquícies i emprenedors. Amb Jordi Bacaria, de franquicies.cat 
19-21h Garden Arenas. Taula rodona. “Negocis amb Paladar”. Amb Marina Planas (Bon&Petit), Manel 
Sarassa (Wine is Social) i Joan Manel Gili (UDON). Moderada por Carles Cuní, periodista. 

DIMARTS 24 DE MARÇ
12-13.30h Biblioteca de Teià. Conferència. “(Re)Construcció i projecció empresarial”. Amb Albert 
Castellon, conseller de cerveses Moritz. 
19-21h Ca l’Antigó. Taula rodona. “Tecnologia aplicada a la creativitat”. Amb Marc Sallent (Audiosnaps), 
Xavier Verdaguer (Ôasys) i Anna Cañadell (Trip4Real). Moderada per Josep M. Valero, director del BLE.

DIMECRES 25 DE MARÇ
12-13.30h Biblioteca del Masnou: Conferència. “Cobranding”. Amb Jesús Oliver, director de màrketing 
de Casio Espanya i de Polaroid.
17-18.30h Casa del Marquès. Workshop. Els valors d’emprendre. Amb Mary Viñas fundadora de Beecome. 
19-21h Club Nàutic del Masnou Taula rodona. “Art en venda”. Amb Ernest Costafreda (Costalamel), Albert 
& Javi (Miss Wood) i Sílvia Langa (The Wallery). Moderada per Noelia Asensi, d’Streetoo.

DIJOUS 26 DE MARÇ
12-13.30h Can Manyé. Conferència. “Marca pròpia”. Amb Armando Liussi Depaoli, fundador d’Incúbame.
19-21h Celler Alella Vinícola. Taula rodona. “Projectes amb DO”. Amb Xavi Daura & Esteban Navarro 
(Venga Monjas), Víctor Guixer, DJ i productor musical i Maria Almenar, periodista de moda. Moderada 
per Abel Folk, actor.  

DIvENDRES 27 DE MARÇ
12-13.30h Biblioteca del Masnou. Conferència. “Creativitat i emocions”. Amb Marta Martí, emprenedora.
17-19h Casa del Marquès. Workshop. “La torre dels terrossos de sucre”. Amb Ulla Oyrer (Coach2Me), 
Sonia Pujol (Pujol Advocats) i Imma Pulido (Ippae, CEL Working).
19-21h Casa del Marquès. Acte de cloenda. “Vi.net”. El plaer dels sentits. Tast de vins i harmonies. Amb 
Rosa Vila, sommelier, Marc Ullod, actor, i Eli Vidal, assistent sommelier.

El programa de les jornades 

Mercat de Segones Oportunitats 
La regidoria d’Emprenedoria i Ocu-
pació organitza el 25 d‘abril la 4t 
edició del Mercat de Segones Opor-
tunitats. El mercat es farà de 10 a 
18h a la plaça d‘Antoni Pujadas i 
s‘adreça a persones majors de 16 
anys, entitats o centres escolars, 
preferentment d’Alella. Es podran 
vendre o intercanviar articles de se-
gona mà, productes artístics i mate-
rial de marxandatge. Les inscripci-
ons finalitzen el 20 d’abril. (www.
alella.cat/mercatoportunitats)

Convocats els ajuts agroambientals
L’Ajuntament ha obert aquest mes de 
març una nova convocatòria d’ajuts  
agroambientals amb la finalitat de fo-
mentar projectes i activitats d’interès 
públic que promoguin el desenvolupa-
ment turístic del món rural. Les sol-
licituds es poden presentar fins al 28 
de març. 

Les bases de la convocatòria esta-
bleixen tres línies d’ajuts: la recupera-
ció de béns patrimonials associats a 

l’activitat agrària; a la millora i el man-
teniment de l’activitat agrària; i a pro-
jectes de dinamització educatius, turís-
tics i de difusió que contribueixin a la 
dinamització i la promoció de l’activitat 
agrària. Enguany es recupera l’ajut per 
al manteniment de camins. El progra-
ma té una dotació de 20.000€. Con-
sulteu les bases i la documentació re-
querida des d’aquest enllaç www.
alella.cat/ajutsagroambientals
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Una experiència que et transforma 
···································································································
Del 23 de març al 10 d’abril es poden presentar les sol·licituds per a les 
beques per fer estades solidàries que convoca l’Ajuntament des de fa 7 anys. 

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

Subvencions a les entitats
El 20 de març finalitza el termini 
per presentar les sol·licituds i la do-
cumentació requerida a la convoca-
tòria per a la concessió de subven-
cions de caràcter ordinari i 
extraordinari per a les activitats de 
les entitats d’Alella. Poden optar a 
les subvencions les persones físi-
ques i les entitats, associacions i 
organismes públics o privats, sense 
ànim de lucre, legalment constituï-
des dins de l’àmbit del terme muni-
cipal. Com als dos exercicis anteri-
ors, s’ha establert una línia de 
subvencions específica per a les 
entitats de caràcter social, en la 
qual la valoració i el control de la 
justificació es fa des de la Regidoria 
de Serveis Socials. Les subvencions 
a la resta d’entitats es gestiona a 
través de la Regidoria de Participa-
ció. Més informació a www.alella.
cat/subvencioentitats 

Concurs de la imatge gràfica de 
la Festa de la verema
L’Ajuntament ha convocat el con-
curs per escollir la imatge gràfica de 
la 41a Festa de la Verema. El con-
curs és obert exclusivament a disse-
nyadors professionals. L’Ajuntament 
seleccionarà tres equips finalistes, a 
partir de la valoració dels books i 
els currículums de tots els profes-
sionals que es presentin, que seran 
els que rebran l’encàrrec de disse-
nyar els cartells de la festa. Un jurat 
format per personal de l’Ajuntament 
i dissenyadors professionals triarà 
un d’entre els tres treballs presen-
tats El termini per participar en el 
concurs finalitza el 19 de març (a 
les 19h si es lliura presencialment 
i a les 24h si es fa per e-tram). Po-
deu consultar les bases a www.ale-
lla.cat/festaverema

Concurs del cartell de Festa Major 
El concurs és obert a tothom i no 
es poden presentar més de dues 
propostes per persona. El cartell 
serà escollit per votació popular 
entre les cinc propostes selecciona-
des per un jurat. Els treballs s’han 
de lliurar a Can Lleonart abans del 
15 de maig i el guanyador es farà 
públic el 2 de juny. Consulteu les 
bases a www.alella.cat/festamajor 

“És una experiència transformadora”. 
És el que diu Joan Saurí quan valora la  
seva participació a una estada solidà-
ria l’estiu de 2011 a Nicaragua. Ell és 
una de les nou persones becades per 
l’Ajuntament al llarg dels sis anys 
d’existència del programa de Beques 
per fer estades solidàries que promou 
la Regidoria de Cooperació per facilitar 
que dues persones del municipi puguin 
viure aquesta experiència.

Les estades solidàries són una 
aproximació en primera persona cap a 
la realitat del Sud, una oportunitat per 
aprendre del món on vivim i conèixer el 
treball que fan les ONG per ajudar al 
desenvolupament de les comunitats 
més desafavorides. 

Amb aquesta iniciativa, l’Ajunta-
ment pretén donar l’opció que la pobla-
ció d’Alella, a través de les beques, pu-
gui participar d’aquesta experiència a 
canvi de compartir-la posteriorment 
amb la resta de persones del municipi. 
La Marina, la Noemí, la Fara, en Joan, 
la Maite, l’Edgar, la Claudia, la Marta i 
en Marc són els alellencs i alellenques 
que s’han becat en les diverses edici-
ons. 

Cinc de les persones becades expli-
quen la seva experiència en un vídeo 
editat per l’Ajuntament per donar a co-
nèixer les estades solidàries. A més de 

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

Joan Saurí, becat l’any 2011, també 
han participat Edgar Olivares i Claudia 
Navarro, becats l’any 2012 per fer una 
estada solidària a El Salvador, i Marc 
Viladecans i Marta Rafa, becats per una 
estada a Colòmbia l’any 2013. El vídeo 
es pot veure des de la pàgina web ale-
lla.cat. Els cinc testimonis protagonit-
zen la imatge gràfica editada per l’Ajun-
tament per difondre la convocatòria de 
la setena edició de les beques. 

La nova convocatòria 
L’Ajuntament obre aquest mes de març 
la convocatòria de la setena edició de 
les beques per fer estades solidàries. 
Per fer-la possible, la Regidoria de Co-
operació s’ha posat d’acord amb l’Or-
ganització No Governamental pel Des-
envolupament (ONGD) Associació 
Catalana per la Pau per tal de disposar 
de dues places a les estades que orga-
nitzen a Colòmbia, durant tres setma-
nes d’aquest estiu. Les sol·licituds es 
poden presentar al registre general de 
l’Ajuntament del 23 de març al 10 
d’abril. Pot demanar la beca qualsevol 
persona major de 21 anys que estigui 
empadronada a Alella des de fa 2 anys 
o més. Podeu accedir a les bases i a 
tota la documentació a través del web 
www.alella.cat/estadessolidaries. 
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La cara del Mostast 
···································································································
El taller d’enologia per a infants s’estrena amb èxit de participació. 

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

El dissabte 21 de febrer es va presen-
tar a Can Lleonart la imatge gràfica del 
Mostast, el nou taller didàctic d’enolo-
gia per a infants que s’organitza de for-
ma paral·lela a l’Enotast de l’Oficina de 
Turisme. La imatge és obra del disse-
nyador Pau Santanach. És la proposta 
guanyadora del concurs de disseny 
convocat per l’Ajuntament. 

A la convocatòria es van presentar 
un total de 19 equips i professionals 
del disseny, dels quals es van sel-
lecionar tres equips finalistes que són 
els que van rebre l’encàrrec de fer una 
proposta de cartell. Dels tres treballs 
presentats el que va obtenir una millor 
puntuació va ser el de Pau Santanach. 
L’obra compleix els requeriments del 
concurs: crear una imatge infantil, di-
vertida, innovadora i que apropi els in-
fants al món de la vinya i la vitivinicul-
tura. Aquesta imatge gràfica també es 
podrà aplicar en elements de marxan-
datge i a d’altres aplicacions. 

El Mostast entra bé
La nova proposta de la Regidoria de 
Promoció d’Alella per promoure l’eno-
logia entre els infants, el Mostast, ha 
tingut una bona acollida. Més d’una 
vintena d’infants han participat a les 

Deu anys de Caminada 
El 12 d’abril esteu convidats a pas-
sejar i a gaudir d’una activitat fes-
tiva i saludable i del paisatge com-
partit pels tres municipis veïns 
d’Alella, Teià i el Masnou. És el dia 
de l’esperada Caminada dels Tres 
Pobles que, pas a pas, ha arribat a 
la seva desena edició. Els deu anys 
de Caminada presenten novetats: 
enguany hi haurà dos recorreguts, 
un de 10 km i un més llarg, de 15 
km per als més resistents. Els 
caminants sortiran a les 9h dels 
punts habituals: des del Bosquet 
d’Alella, des de la plaça Ramon i 
Cajal del Masnou i des del Polies-
portiu El Cim de Teià. La Caminada 
finalitza al Centre d’Acollida Turís-
tica (CAT), on els participants 
podran recuperar forces amb un 
esmorzar popular. Més informació i 
inscripcions a www.lacaminada-
dels3pobles.cat

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

Dos mesos sense “El Full” 
Aquesta edició d’El Full és la darrera 
que es publica fins passades les 
eleccions municipals. En compli-
ment de la Llei Electoral, no s’edita-
ran les edicions d’El Full dels mesos 
d’abril i maig. Podeu seguir l’actua-
litat municipal des de pàgina web 
de l’Ajuntament, el butlletí electrò-
nic El Full Setmanal, l’APP alellAP-
Prop, facebook i twitter. 

Aventura a Carquefou
La Regidoria d‘Adolescència i 
Joventut prepara per aquest estiu 
una nova visita a Carquefou, amb 
joves d‘entre 14 i 17 anys, per par-
ticipar en la 21a edició del Raid 
Erdre, una trobada de competicions 
esportives i de convivència que 
organitza l’àrea de Joventut d’aquest 
municipi. 

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

El 20 de març es lliuren els premis Alella a la 
millor iniciativa turística. El concurs pretén 
fomentar que les empreses i professionals del 
sector turístic —cellers, restaurants, allotja-
ments, botigues especialitzades de vi i d’altres 
promotors privats de turisme— dissenyin nous 
productes enoturístics. Se n’han presentat dues 
propostes i la guanyadora rebrà 2.500€.

Premis d’enoturisme 

dues primeres sessions que es van fer 
els mesos de gener i febrer. Són tallers 
didàctics de tast de most adreçats a 
infants de 4 a 12 anys i dinamitzats 
per una pedagoga, en els quals es tre-
balla d’una forma amena i divertida, 
les aromes, els colors, el tacte, els gus-
tos i l’oïda de tot el procés d’elaboració 
del most. Els tallers infantils coincidei-

xen amb les sessions d’Enotast, de ma-
nera que l’experiència enològica es 
converteixi en una activitat familiar. 

Les properes sessions del Mostast 
es faran els dies 21 de març, 25 d’abril 
i 30 de maig. El taller té un preu de 3€, 
comença a les 13h i té una durada 
aproximada d‘una hora i mitja. Més in-
formació a www.alella.cat/mostast 
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·······················································································································································
El tret de sortida d’Espais de Poesia serà el 9 d’abril amb la inauguració de l’exposició “Mediterrània: pedra, sal, mar”. 

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

Alella inicia el 9 d’abril el programa de 
les vuitena edició d’Espais de Poesia 
amb la inauguració de l’exposició “Me-
diterrània: pedra, sal i mar”, de Gui-
llem Vidal. L’exposició, que es podrà 
visitar a Can Manyé fins al 26 d’abril, 
intenta reflectir a través del llenguatge 
fotogràfic la relació entre l’home i la 
natura mostrant les modificacions que 
aquest fa en el medi per satisfer les se-
ves necessitats i com la natura desdi-
buixa aquestes accions amb la compli-
citat del pas del temps.

Espais de Poesia tornarà a convertir 
el poble durant deu dies en l’altaveu de 
la literatura catalana, en el qual es do-
naran cita un gran nombre de poetes i 
persones vinculades al món literari. La 
llista de convidats d’enguany inclou 
David Caño, Núria Martínez-Bernis, 
Dolors Miquel, Josep Pedrals, Anna 
Maluquer, Gemma Reguant, Lali Ribe-
ra, Emília Illamola, Queralt Morros, Al-
bert Calls, Vicenç Altaió, Julià Guilla-
mon, Marc Romera, Carlos Ernesto 

Mediterrània: pedra, sal, mar exposició de 
Guillem Vidal
Nit de poetes amb David Caño, Núria Martínez-
Bernis, Dolors Miquel i Josep Pedrals
Cal·líope i Bacus: poesia entre vinyes passeig 
poètic, amb Anna Maluquer. 
Dones poetes en veu alta recital, amb Gemma 
Reguant
Trobada de poetes del Maresme conversa i recital 
amb Lali Ribera, Emília Illamola i Queralt Morros
Literatura amb els cinc sentits Josep Palau i 
Fabra, amb Vicenç Altaió i Julià Guillamon 
Demà no és mai Club de lectura homenatge a 
Francesc Garriga, amb Marc Romera
Ens queda la paraula Nit de poesia i cultures. 
Recital amb Carlos Ernesto García (El Salvador), 
Agnes Agboton (Nigèria) i Nazanin Armanian (Iran) 
Ah! laboratori i lectura dramatizada, amb Laia 
Noguera i Mireia Chalamanch
Premis de la XXXII Mostra Literària del Maresme
i també Espais de Poesia 2.0 i a l’entorn... 
Més informació a www.alella.cat/espaisdepoesia 

García, Agnes Agboton, Nazanin Arma-
nian, Laia Noguera i Mireia Chala-
manch. L’edició tindrà d’altres noms 
propis com els de Josep Palau i Fabre o 
Francesc Garriga, als quals es dedi-
quen dues de les activitats, i també un 
reconeixement a les dones poetes.    

Espais de Poesia s’acomiada amb 
el lliurament de premis de la XXXII 
Mostra Literària del Maresme que es 
farà el 19 d’abril a les 12h a Can Lleo-
nart. S’han presentat 62 treballs de 
prosa i 73 de poesia. 

Imatge de l’exposició ‘Mediterrània: pedra, sal, mar’ 

El Cap de Setmana Jove girarà 
entorn al respecte a la diversitat 
···································································································
Es farà els dies 17, 18 i 19 d’abril i inclourà tot tipus d’activitats.

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

Biblioteques amb DO 
La Biblioteca Ferrer i Guàrdia parti-
cipa per tercer any consecutiu en el 
programa Biblioteques amb DO. La 
iniciativa, promoguda pel Servei de 
Biblioteques de la Generalitat de 
Catalunya, donar a conèixer les DO 
a partir de la vinculació dels vins i 
la literatura. Març és el mes de la 
DO Alella i, a més de la Biblioteca 
Ferrer i Guàrdia, també programen 
activitats les biblioteques de Marto-
relles, Tiana, el Masnou, Sant Fost 
de Campsentelles i Vilanova del Va-
llès. Més informació a www.alella.
cat/bibliotequesambdo 

Dos anys del Pla Local de Joventut 
La Regidoria d’Adolescència i Jo-
ventut ha fet un recull gràfic dels 
dos anys de Pla Local de Joventut 
que es pot consultar a través del 
web www.alellajove.cat 

El 23 de març s’obren les inscripcions a les 
activitats de primavera de l’Espai 16·30, adre-
çat a joves d’entre 16 i 30 anys. L’oferta inclou 
cursos de swing, ioga, cuina vegana, massatge 
ayurveda i llenguatge de signes. També hi haurà 
càpsules formatives per millorar l’anglès a l’es-
tranger, aprendre a fer la declaració de renda o 
cercar feina a l’estiu. 

Més informació a www.alellajove.cat

El jovent alellenc té una cita amb el 
Cap de Setmana Jove els dies 17, 18 i 
19 d‘abril. L‘edició d‘enguany tractarà 
el tema del respecte a la diversitat, des 
de diferents perspectives i amb exem-
ples concrets. El programa de la Regi-
doria d‘Adolescència i Joventut, inclou 
tot tipus d‘activitats com ara xerrades, 
concerts, campionats esportius, exposi-
cions i concursos a les xarxes socials. A 
les dues nits de concerts a l’Hort de la 
Rectoria,  s’habilitaran un servei gratuït 
de transport públic i s’instal·laran es-
tands sobre salut i conductes de risc.

Espai 16·30

La poesia omplirà Alella del 9 al 19 d’abril

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

ESQUERRA + SUMEM PER ALELLA 

CONvERGÈNCIA I UNIÓ Endavant 

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

La gran novetat d’aquesta legislatura ha estat sens 
dubte que en el seu darrer any i mig CDC ha pogut 
fer feina des del govern. Força més feina, ho ad-
metem, de la que prevèiem quan vam assumir dos 
regidories i la primera tinença d’alcaldia. El balanç 
és per a nosaltres molt satisfactori, sobretot en la 
mesura que tenim la clara percepció que la nostra 
presència a govern ha estat ben valorada per la 
ciutadania. 

I ja tenim a la vista les eleccions municipals, 
que com sabem aquest cop no són “només” unes 
eleccions municipals. Els temps passa de pressa 
i les coses, vist en perspectiva, es mouen enca-
ra més de pressa. El país està activat. Afrontem 
l’oportunitat de consolidar el canvi de govern des-
prés d’un llarg cicle de poder municipal quasi ab-
solut, amb els seus èxits i les seves ombres. Amb 
les seves dinàmiques i les seves inèrcies. Se’ns pre-
senta una oportunitat de canvi que veiem madura 
per a reactivar l’Ajuntament a fons. Un canvi que, 
com hem apuntat, va més enllà de municipi i que 
compromet a l’entesa amb qui compartim el sentit 
de transcendència i regeneració que impregna la 
política del nostre país. Les properes eleccions han 
de reforçar el plebiscit del 27S sobre la indepen-

xatartac@alella.cat
Regidora de Promoció 
d’Alella 
llorcabv@alella.cat
rubiomr@alella.cat
Regidora d’Habitatge 

Cristina Xatart, 
Primera tinent d’alcalde 
i Regidora de Promoció d’Alella. 

Molta feina feta i amb voluntat de fer-ne més

Des de fa dotze anys ERC, -els primers vuit amb 
La Garnatxa i els darrers quatre anys amb Sumem 
per Alella-, hem estat els responsables d’encapçalar 
el govern del nostre poble. I aquest llarg recorregut 
l’hem fent combinant de forma equilibrada la gestió 
de les carpetes del dia a dia amb la feina potser poc 
visible però persistent i continuada dels projectes de 
més gran abast. Algunes d’aquestes carpetes les vam 
trobar obertes damunt la taula o fins i tot estratègica-
ment arraconades. En molts casos, ha estat necessa-
ri recuperar-les, reobrir-les, reordenar-les, incorporar 
nous criteris, dotar-les de recursos i superar llargs pro-
cessos i tramitacions per poder trobar la millor solució 
possible. També n’hem obert moltes de noves que han 
anat convertint Alella en el poble que tenim avui. Ens 
sentim fidels complidors dels compromisos adquirits 
i especialment satisfets d’haver-ho pogut dur a terme 
aquests darrers anys en el context de crisi econòmica.

Així doncs, en aquest darrer mandat municipal, 
entre d’altres, hem culminat el procés de preserva-
ció del nostre territori i la planificació urbanística 
dels propers vint anys, amb l’aprovació definitiva 
del POUM. Hem donat una solució definitiva a la 
construcció del nou espai cultural al carrer San-
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dència de Catalunya.
En poc temps hem pogut complir gairebé el 

70% del programa amb què vam optar a l’alcal-
dia, el 2011. Una dada que fins a cert punt pot 
sorprendre i que suggereix força coses positives. 
Juntament a rellevants obres en marxa com el Parc 
de  les Heures, volem destacar entre d’altres conse-
cucions: l’organització d’espais d’empresa i els pro-
grames pedagògics amb creació d’una xarxa d’au-
les d’estudi; el programa esport per a tothom; el 
desenvolupament de la marca Alella especialment 
enfocada a l’agricultura, la vinya i el comerç; la mi-
llora de la gestió dels tràmits administratius o la 
posada en marxa de l’oficina d’atenció al ciutadà. 
Bé, seguim endavant.

ta Madrona. Hem treballat intensament per assolir 
compromisos que donin viabilitat a la Torre del Go-
vernador. Hem prioritzat i incrementat els serveis a 
les persones. Hem creat nous espais públics i hem 
millorat els existents. Hem aconseguit un alt grau de 
transparència i ens hem dotat d’instruments que afa-
voreixen la participació ciutadana. Hem posat en va-
lor el nostre territori vitivinícola dotant-lo d’eines de 
desenvolupament turístic i econòmic. Hem consoli-
dat la sanejada economia del municipi i hem anat 
reduint la pressió fiscal dels alellencs i alellenques.

Els nostres principis han estat en tot moment la 
proximitat a les persones, el coneixement del territori, 
la honestedat i el rigor, perseguint sempre el bé comú i 
entenent que la suma de persones i sensibilitats diver-
ses és un valor que enriqueix el nostre projecte. Amb 
aquest mateix tarannà i compromís, des d’ERC+SxA, 
volem continuar treballant pel nostre poble durant els 
propers quatre anys, convençuts que estem en dispo-
sició de continuar tancant carpetes i d’obrir-ne tantes 
de noves com sigui necessari. Tot això ho podrem fer 
si comptem, una vegada més, amb el suport i el re-
colzament de totes i tots els que compartiu la nostra 
manera d’entendre i ser d’Alella. Suma’t-hi!
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Mercè Marzo, 
671 476 858
marzogm@alella.cat
Josep Bardés
607 799 325
bardesjosep@gmail.com
www.gentdalella.cat

GENT D’ALELLA

PARTIT POPULAR Punto y aparte o punto y seguido?

Éste es el último artículo antes de la convocatoria 
electoral del próximo mes de mayo. Y no tengo muy 
claro que sea también el último artículo que sale 
de mi pluma. Siempre he pensado que los cargos 
electos no deben perpetuarse en el poder y que los 
ciudadanos tienen el derecho a no ver como se enri-
quecen año tras año a costa de sus bolsillos. Más de 
8 años en el poder, del estamento institucional que 
sea, me parece una puerta abierta a corruptelas o, 
como poco, a una malsana profesionalización de la 
cosa pública en detrimento de nuevos aires más fres-
cos y puros. Eso lo tengo claro respecto de aquellos 
que detentan el gobierno. Cosa distinta es permane-
cer en la oposición. Ese solitario lugar, en mi caso, 
en el que no puedes tomar decisiones y tan sólo ver 
cómo otros las toman, fiscalizarlas y, como mucho, 
hacer aportaciones. Parece evidente que desde ese 
rincón poco se puede “chupar”, y las aportaciones 
dependerán del buen criterio o aprecio con el que 
aquellos que gobiernan puedan dispensarte. En mi 
caso, pese a las evidentes diferencias ideológicas 
(curioso y desfasado concepto), siempre he percibido 
ese buen criterio y aprecio. Por ello, algunas de mis 
aportaciones han tenido eco. Mis consejos también 
han sido escuchados en muchas ocasiones. Tanto en 

Tel: 667 182 523
berzosahf@alella.cat
alella@ppbarcelona.org
www.ppbarcelona.org
www.javierberzosa.
blogspot.com

Mercè Marzo,  portaveu del grup municipal de Gd’A

Gràcies i fins...

Gent d’Alella, l’única força a l’Ajuntament formada per 
veïns i veïnes que  no son polítics, ha decidit en assem-
blea tornar a presentar-se a les eleccions municipals 
dels 24 de maig si obté les signatures suficients.. Com 
hem fet des de 2007, tornem a demanar l’”aval” del 
poble, distinció clara de la nostra voluntat de servei i 
de la nostra visió de la política com una activitat noble, 
lluny de la corrupció que ens envolta. Mantenim així 
la plena independència dels partits polítics per poder 
pactar amb tothom i per representar tothom que com-
parteix la nostra visió i il·lusió  de treballar només en 
benefici d’Alella. Som la tercera força política i comp-
tem amb la gent necessària per aspirar a tenir una 
majoria decisiva per provocar un nou canvi de model, 
més eficient i obert. Aquesta regeneració democràtica, 
és imprescindible després de dotze anys encapçalats 
per l’Alcalde Francisco. Creiem urgent compensar les 
mancances de les urbanitzacions i alliberar recursos en 
favor de les persones, especialment del jovent. Volem 
apostar per la innovació, la creativitat i la tecnologia; 
provocar una “revolució” al mercat i al comerç local i, 
sobre tot, posar l’Ajuntament al servei del poble, tot 
i donant veu a tothom que hi vulgui contribuir. Hem 
de prioritzar l’educació, la participació i la cultura, 
però també buscar solucions a la mobilitat. Facilita-

rem les iniciatives empresarials i d’auto-ocupació, el 
manteniment i la creació de llocs de treball, aspectes 
molt vinculats a proposar-nos el repte de recuperar els 
Escolapis. Volem construir plegats una Alella de futur 
i d’oportunitats, però amb la necessària humilitat per 
posar-nos al vostre servei. Podem arribar molt més 
lluny millorant la gestió i aprimant la maquinaria muni-
cipal. Les nostres primàries comencen amb la recollida 
de signatures, obrint la nostra llista electoral i el nos-
tre programa. Estarem al carrer i a la xarxa: facebook.
com/gentalella, Twitter, YouTube i Instagram. La teva 
signatura no et compromet a res ni pressuposa el teu 
vot el dia de les eleccions. T’esperem del 31 de març 
al 2 d’abril a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajunta-
ment de dilluns a divendres de 8h.15 a 14h. i dijous 
de 16h.15 a 19h.30. Només cal que portis el teu DNI, 
passaport o permís de conduir. Fins molt aviat!
 

el mandato anterior como en éste, he tenido la suer-
te de conocer a buenas personas preocupadas más 
por el bienestar de nuestros vecinos que a radica-
les con coletas fanatizados en su lucha anticolonial 
(aunque alguno de éstos también). Me he sentido 
apreciado y respetado por todos mis compañeros 
(incluso por aquél mientras lo fue) y creo que a to-
dos he correspondido. Cierto es que en ocasiones la 
pugna política pueda haber generado alguna tensión 
que, sin quererlo, se pueda haber llevado al plano 
de lo personal. Nunca más lejos de mi intención. He 
intentado mantener los colores con los que mis veci-
nos me eligieron y lo he hecho con orgullo. En oca-
siones sin demasiada convicción porque no en todo 
puedo comulgar con lo que mi partido proponga. Por 
suerte he gozado de autonomía suficiente como para 
mantener mi propio criterio. Y ahora me encuentro 
en la tesitura de volver a presentarme o no. Mi par-
tido me lo pide y yo, decepcionado de la política de 
partidos y políticos profesionales o corruptos (que en 
el mío también los hay) me resisto. Sólo encuentro 
un motivo para volver a poner mi cara con las siglas 
del PP…seguir sirviendo a Alella en compañía de la 
buena gente con la que comparto pleno municipal. 
Hasta siempre o…hasta pronto.
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

Glòria Mans 
manscg@alella.cat

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal de PSC 

Acabem i comencem de nou

D’aquí a dos mesos ja haurem donat per acabat 
aquest mandat. Un mandat en el que s’ha fet molta 
feina, però també han estat quatre anys marcats 
per la greu crisi econòmica que venim patint des 
de l’any 2008 i que ha sacsejat la vida de tantes 
i tantes persones del nostre entorn.  Els socialistes 
d’Alella, des de les àrees en les que tenim respon-
sabilitat, hem apostat per lluitar pel benestar de les 
famílies del nostre municipi, incrementant any rere 
any els recursos en els ajuts d’urgència social, en 
els ajuts a menors i a la gent gran, en aliments,...

Som molt conscients de les dificultats per les 
que passen molts dels nostres veïns i veïnes.  

Com també hem posat tot el nostre esforç en 
els ajuts a la recerca de feina, amb diferents ta-
llers motivacionals i de suport individualitzat a les 
persones a l’atur. O les activitats relacionades amb 
l’emprenedoria, com les Jornades Enlaira’t i la di-
namització del nostre teixit comercial i empresari-
al. Per a nosaltres, el benestar social i la promoció 
econòmica junt amb la creació d’ocupació, són els 
eixos cabdals que han marcat la nostra manera de 
fer política i que  continuaran sent la nostra màxi-
ma prioritat en el pròxim mandat.

I volem continuar apostant per la vinya i el vi, 
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per un turisme familiar, perquè visitar Alella signi-
fiqui obrir tots els sentits i gaudir dels colors i les 
olors que desprenen les seves valls.

Per tot això i més, continuarem posant tots els 
nostres esforços en fer un poble accessible a tot-
hom, dotant-lo d’uns bons serveis, però prioritzant 
el benestar de les seves persones per tal que vis-
quin de forma digna. I ho continuarem fent des de 
la transparència, la honradesa i la honestedat, per-
què per davant de totes les coses, la primera, són 
els veïns i veïnes d’Alella. 

Acords del Ple
PLE EXTRAORDINARI DEL 4 DE DESEMBRE I  ORDINARI DEL 23 DE DESEMBRE DE 2014. Actes del Ple www.alella.cat

Adjudicació del servei de conservació i manteniment de 
l’enllumenat públic d’Alella i altres inversions associades.
El Ple va adjudicar, en sessió extraordinària celebrada el 
4 de desembre, a l’empresa SECE el servei de control i 
manteniment de l’enllumenat públic per un import anual 
de 102.494€, així com les inversions associades per un 
import total de 657.203€. 
Aprovat per unanimitat

Aprovació definitiva de les ordenances fiscals 2015.
El Ple va aprovar definitivament les ordenances fiscals re-
guladores dels tributs municipals per a l’exercici 2015.
Aprovat per unanimitat 

Aprovació de l’Addendum II al conveni urbanístic de 
l’àmbit Cal Calderó/Can Serra.
El Ple va aprovar l’Addendum II al conveni urbanístic de 
l’àmbit de Can Calderó/Can Serra, atorgat el dia 19 de de-
sembre de 2014, per la qual s‘arriba a un nou acord sobre 
la base que hi havia dels convenis aprovats l’any 2005, 
en el qual es ratifiquen els terminis de pagament dels més 
d’1,4 milions d’euros d’aprofitaments que ha rebre l’Ajun-
tament de les propietats: el 5% al cap de tres mesos de la 

publicació de l’aprovació definitiva del POUM; el 10% al 
cap de dotze mesos i el 85% restant al cap de trenta-sis 
mesos d’aquesta publicació. També es pacta la retirada de 
tots els contenciosos que les propietats tenien oberts amb 
l’Ajuntament per diferents qüestions. I, per últim, s’es-
tableix que en el projecte d’urbanització, en cas que els 
costos es constatessin superiors als que hi havia pactats 
en el conveni, aquest Ajuntament revisarà, si s’escau, el 
projecte d’urbanització per tal d’ajustar-lo en els imports.
Aprovat per unanimitat

Aprovació definitiva del Reglament de Participació Ciu-
tadana.
El Ple va aprovar definitivament el Reglament de Partici-
pació Ciutadana. El Reglament té en compte algunes de 
les al·legacions presentades a l’aprovació inicial del 26 de 
juny. És l’instrument que estableix els mecanismes que 
han d’afavorir la participació democràtica de la ciutadania 
en l’activitat municipal. El document detalla els diferents 
òrgans de participació 
Aprovat amb el vot favorable d’ERC+SxA, CiU, PSC i PP i 
el vot en contra de Gd’A. 
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629 727 293
649 919 129
659 999 755
659 494 043 (adaptat i 7 places) 
639 134 403

TAXIS D’ALELLA

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

93 555 23 39 

TAXI A DEMANDA

DEIXALLERIA MÒBIL
Del 24 al 29 de març
Del 21 al 26 d’abril. Del 19 al 24 de maig 
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.

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 març, 10 d’abril i 15 de maig, de 10.30h a 13h (www.alella.cat/busconsum)

BUS CONSUM

Propera sessió per tramitar el DNI electrònic a la Policia Local: 4 de maig. Data de recollida dels carnets: 8 de maig. 
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: MARÇ-ABRIL-MAIG 

14 i 15 de març GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
21 i 22 de març MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
28 i 29 de març BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
3,4,5 i 6 d’abril GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
11 i 12 d’abril GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
18 i 19 d’abril MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
25 i 26 d’abril BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
1, 2 3 de maig GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
9 i 10 de maig MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
16 i 17 de maig BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
Guàrdies de les farmàcies d’Alella: Bernal: dissabte de 17 a 20.30 h i diumenge de 9.30 a 13.30 h. Gómez i Martínez: dissabte 
de 17 a 20 h i diumenge de 10 a 13 h. Servei de guàrdies de les farmàcies del Masnou: 93 555 33 08 - 93 555 04 03 

ITINERARISENOTECA

Oficina de Turisme 
Consulta el programa de visites 
guiades a la ruta “Alella, 1.000 
anys d’història”. 

Oficina de Turisme
Vine i tasta els vins DO Alella un 
dissabte cada mes. Consulta la 
programació anual de l’Enotast.

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 MARÇ- JUNY DE 2015
IBI urbana (no domiciliat)                                              02.03.2015   a    05.05.2015
IBI (2a fracció domiciliat )                                     04.05.2015
Impost Béns característiques especials                 01.04.2015   a    04.06.2015
Impost vehicles tracció mecànica                    30.04.2015   a    02.07.2015
Taxa de residus urbans                                      30.04.2015   a    02.07.2015
Taxa de residus comercials                                      30.04.2015   a    02.07.2015
Taxa cementiri municipal                                     30.01.2015   a    01.04.2015
Taxa per entrada vehicles - guals                                   30.04.2015   a    02.07.2015
Mercat municipal (2r trimestre)                                      01.04.2015   a    04.06.2015
Taxa ocupació via pública (2n trimestre)                          01.04.2015   a    04.06.2015
Reserves estacionament minusvàlids                   30.04.2015   a    02.07.2015
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Agenda d’activitats

(*) 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) 

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

18.30h Espai Jove* 
Espai 12·16. Taller de fotos, a càrrec dels Light Paint. Adreçat a 
adolescents de 12 a 16 anys. Més informació a www.alellajove.cat. 

19h Can Lleonart*
Cinèforum. “Els homes que volien pujar una muntanya de més de 
8.000 metres”, amb Raül Coromines i Pere Herms. 

Divendres 13 de març

Fins al 15 de març
“World Things Museum” Escultures de Jordi Tolosa
Visita guiada: diumenge 15 de març a les 12h

Del 20 al 22 de març 
“Estats intermedis”, de Teresa Pera
Inauguració: divendres 20 de març a les 20h
Tertúlia d’art. Teresa Pera i Anna Torralbo: dissabte 21 de març les 19h 
Taller familiar amb Daniel Montes: diumenge 22 de març les 12h 

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

Exposicions a Can Manyé

8.30h Davant la Plaça d’Antoni Pujadas* 
Sortida a Vallbona de les Monges. Visita al poble i monestir, i calçotada.  
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig

12h Parc dels Drets Humans* 
Inauguració de la remodelació del parc dels Drets Humans. Vermut 
popular i descoberta del mural sobre els Drets Humans de Joan Laborda. 

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme* 
Enotast. Tast de Garnatxa Blanca (Joaquim Batlle) i Generós Sec 
(Alella Vinícola) amb botifarrada d’ou i pets de monja. www.alella.
cat/enotast.

De 13 a 14.30h Can Lleonart* 
Mostast. Taller d’aromes sobre la vinya i la poda. Adreçat a infants de 4 
a 12 anys. Més informació a www.alella.cat/mostast.

19h Can Manyé*
Tertúlia amb l’artista Teresa Pera i l’Anna Torralbo, crítica d’art.

Dissabte 21 de març

9.30h Ajuntament de la Roca del Vallès
Passejades pel Parc de la Serralada Litoral des d’Alella. Paisatge 
humà antic a la Roca. Més informació i inscripció oficinadeturisme@
alella.cat.
Organitza: Consorci del  Parc de la Serralada Litoral

10.30h Oficina de Turisme*
Anem al Parc! Passejada pel Parc de la Serralada Litoral des d’Ale-
lla. Més informació i inscripció oficinadeturisme@alella.cat.

12h Can Manyé*
Visita guiada a l’exposició “World Things Museum”, de Jordi Tolosa.

12h Parc Arqueològic Cella Vinaria
Visita teatralitzada. Descobreix el celler romà de Vallmora. Més in-
formació i reserves a info@cella-vinaria.cat
Organitza: Ajuntaments d’Alella, el Masnou i Teià. 

Diumenge 15 de març

De 20 a 21.30h Biblioteques Ferrer i Guàrdia*
Biblioteques amb DO. Espectacle Musical. Corrandes amb DO, In 
vino veritas, a càrrec de Corrandes són corrandes. 

Dimecres 18 de març

15h Llar d’Infants Municipal Els Pinyons*
El café de les tres. Espai d’interrelació familiar. Obert a totes les 
famílies del municipi. Cal inscripció prèvia a elspinyons@suara.coop.

Dijous 19 de març

De 10 a 12h Pavelló Municipal d’Esports*
Exhibició de combat de Taekwondo. 

De 10 a 14h Plaça de l’Ajuntament*
Tu fas Alella! Trobada del Voluntariat i de les Entitats. A continuació 
dinar popular a Can Gaza. 

12h Plaça de l’Ajuntament*
Estrena del videoclip de la cançó Ets Alella, enregistrat el 13 de 
desembre i en el qual participen més de 300 veïns i veïnes d’Alella.

17h Espai Jove*
Espai 12·16. Sortida al Teatre Borràs. Concert de Broda Bros. 
Adreçat a adolescents de 12 a 16 anys. (www.alellajove.cat)

18h Parc Arqueològic Cella Vinaria-CAT
Maridatge de vins i formatges del Maresme. (info@cella-vinaria.cat) 
Organitza: Ajuntaments d’Alella, el Masnou i Teià. 

Dissabte 14 de març

De 9.30 a 11.30h Plaça d’Antoni Pujadas*
Sortida amb raquetes de neu i orientació als Rasos de Peguera. Més 
informació i inscripcions esports@alella.cat i www.cec.cat  

12h Can Manyé*
Taller familiar d’art, a càrrec del dissenyador Daniel Montes. 

Diumenge 22 de març

17.30 Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Biblioteques amb DO. Hora del conte. El ratolí Valentí descobreix el vi.

Dimarts 24 de març

7.30h Davant de la plaça d’Antoni Pujadas*
Travessa del Port de la Selva a Vilajuïga. www.canlleonart.com. 

19.30h Biblioteques Ferrer i Guàrdia*
Biblioteques amb DO. Literatura amb els cinc sentits. “Això és l’ai-
gua”, de Foster Wallace. Coordinat per la periodista Montse Serra.

Dimecres 25 de març

10.30h Oficina de Turisme* 
Rellotges de sol d’Alella. Visita temàtica a l’itinerari patrimonial “Ale-
lla, 1.000 anys d’història”. Més informació a www.alella.cat/turisme.

12h Noves instal·lacions de Via Pública* 
Portes obertes a les instal·lacions de la brigada municipal. 

Dissabte 28 de març

11h Parc del Canonge*
Estrenem la pista poliesportiva i la remodelació del parc del Canonge.

Diumenge 29 de març

18h Espai Jove* 
Espai 12·16. Taller de ioga. Adreçat a adolescents de 12 a 16 anys. 
Més informació a www.alellajove.cat. 

20h Can Manyé*
Inauguració de l’exposició “Estats intermedis”, de Teresa Pera.

20h Celler Alella Vinícola 
Presentació de la Penya Barcelonista d’Alella. 
Organitza: Penya Barcelonista d’Alella 

Divendres 20 de març

Del 23 al 27 de març
Més informació i inscripcions a www.enlairat.cat

Jornades d’Emprenedoria d’Alella, el Masnou i Teià




