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La brigada municipal estrena un nou 
magatzem a Can Segura. 

Alella reprèn els Juliols de la UB amb un 
curs sobre vi, alimentació i  paisatge.

Els Amics de les Arts i Judit Neddermann 
al Festival d’Estiu. 

El nou Consistori es constituirà el 13 de juny amb set regidors 
d’ERC+SxA, dos de Gd’A i un de CiU, APA-CUP, PP i AP-CP. 

Majoria absoluta 
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Exemplars i distribució gratuïts a tota la població.

Feu-nos arribar els vostres dubtes o suggeriments a comunicacio@alella.cat, consulteu www.alella.cat i a 
través de mòbil alellAPProp seguiu-nos a facebook i a twitter.  
En aquesta edició d’El Full s’ha substituït l’espai dels grups municipals per un escrit de valoració dels 
resultats electorals de les diferents candidatures a les Eleccions Municipals. Es manté, però, l’espai del grup 
municipal del PP a petició del regidor i portaveu en funcions del grup Javier Berzosa. 
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El 13 de juny es durà a terme el ple de constitució del nou 

Ajuntament, tot seguint la voluntat expressada a les urnes el 

passat 24 de maig per la ciutadania. Aquest consistori serà 

el desè des de la recuperació de la Democràcia.

Enguany s’ha produït un fet gens habitual al nostre poble. 

La gent amb els seus vots ha donat la majoria absoluta a la 

candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya + Sumem 

per Alella, de la que n’he estat el seu cap de llista. Ens hem 

de remuntar al 1987 per trobar l’únic antecedent d’aquesta 

circumstància, en aquell moment a la candidatura conjunta 

de CiU i ERC.

Els 13 regidors i regidores elegits per la ciutadania afron-

tarem un mandat ple de reptes, que han d’aprofundir en el 

model de poble que s’ha desenvolupat els darrers anys i que 

ha comptat amb un amplíssim consens, manifestat en els 

diferents plenaris del darrer mandat. Els desafiaments com a 

país seran encara més gegantins i en definiran el nostre futur, 

segurament com mai abans.

Aquestes properes setmanes tindrem moltes oportunitats de 

trobar-nos pel poble, parlar i compartir un munt d’activitats 

lúdiques, esportives o culturals. Tot just passades les elec-

cions ja ho hem fet amb alguns i algunes de vosaltres en el 

marc de les Jornades per a la Gent Gran i el dinar d’home-

natge a la vellesa, i segur que coincidirem en algun moment 

a les festes de final de curs de les escoles, a l’Alella desfila, 

l’Aplec de l’Arròs, el sopar de final de curs de Can Lleonart, 

la Festa del Joc i l’Esport o la revetlla de Sant Joan entre 

d’altres, aquest mes de juny.

Entre tots fem Alella, seguim-ne fent una comunitat cada ve-

gada més viva.

EntRE totS fEM AlEllA 
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Majoria absoluta per a ERC+SxA 
·······················································································································································
Gd’A manté dos regidors i CiU, APA-CUP, PP i AP-CP tindran un representant. 
·······················································································································································

ANDREU FRANCISCO La vostra confiança, la nostra responsabilitat 

Des d’Esquerra Republicana de Catalunya i Sumem per Alella volem donar les gràci-
es a les 2.070 persones que, amb el vostre vot, ens heu dipositat la vostra confian-
ça. Com hem fet sempre, continuarem treballant per a totes les persones que vivim i 
fem Alella. Aquest amplíssim suport de gairebé una de cada dues persones que van 
anar a votar el passat 24 de maig explicita la voluntat majoritària de la ciutadania 
per tal que es continuïn desenvolupant el model de poble i les polítiques de progrés 
dutes a terme els darrers temps a Alella. Ens confirma clarament que anem pel bon 
camí, i significa un aval a les propostes i línies estratègiques presentades en el nostre 
programa electoral, que hauran de determinar l’acció pública del proper mandat. 

La consecució de la majoria absoluta per primera vegada, ens infon més res-
ponsabilitat encara. Assumim aquesta responsabilitat amb la voluntat de suma, 
com hem fet sempre. És per això que  aquests dies estem mantenint converses 
amb totes les candidatures que han obtingut representació en el nou consistori, tot 
manifestant la nostra voluntat de conformar un govern de les esquerres del nostre 
poble el més ampli possible. Amb voluntat de servei públic i millora contínua, 
els regidors i les regidores que composarem el nou govern municipal, ens com-
prometem davant tota la ciutadania a seguir treballant amb dedicació, humilitat, 
honestedat, transparència i il·lusió, en la cerca del bé comú, posant tota la nostra 
experiència i coneixements al servei del nostre poble. 

Som conscients que tenim per davant un nou període ple de reptes, alguns 
d’immediats i d’altres de més llarg recorregut, però des de la participació i l’esforç 
conjunt, estem convençuts que serem capaços d’assolir-los. 

L’Andreu Francisco, la Teresa Vilaró, l’Anna Alfaro, el Fede Salas, l’Ana Fernán-
dez, la Laura Ribalaiga i la Isabel Nonell, les persones que composarem el nostre 
grup municipal, estarem sempre a la vostra disposició. 

Moltes gràcies pel vostre suport! Persistirem.

2011: 6 REGIDORS / 2015: 7 REGIDORS

ERC+SxA, amb el 48,24% dels vots, 
ha estat la llista més votada a Alella a 
les Eleccions Municipals celebrades el 
24 de maig. La llista encapçalada per 
Andreu Francisco guanya un regidor i 
aconsegueix la majoria absoluta amb 7 
dels 13 edils de l’Ajuntament.

Gent d’Alella conserva els dos regi-
dors assolits el 2011 amb el 12,75% 
dels vots. CiU perd dos regidors i es 
queda amb un, amb el 11,49% de les 
paperetes. Alternativa per Alella-Can-
didatura d’Unitat Popular (APA-CUP), 
que es presentava per primera vegada, 
entra a l’Ajuntament amb un regidor 
després de rebre el suport del 9,23% 
dels votants. El Partit Popular manté 
l’únic representant que tenia amb un 
7,46% de vots. Alella Primer-Candida-
tura de Progrés (AP-CP), encapçalada 

per la socialista Glòria Mans, també 
obté representació amb un 6,99% 
dels vots. Unió Municipal de Catalunya 
(UMdC) es queda fora del Consistori 

  
ELS RESULTATS

ERC-SxA-AM
Gd’A
CiU
APA-CUP-PA
PP
AP-CP (PSC)
UMdC
Blancs
Nuls

1.588
523
868

-
474
261

-
147

51

Vots
2011

12,75%

1,7%

7,46%

48,24%

2,14%

11,49%

9,23%

6,99%

amb un 2,14% dels vots. La participa-
ció va ser del 59,49%.

L’acte de constitució del Consistori 
es farà el 13 de juny a les 12h. 

2.070
547
493
396
320
300

92
73 
20

2015
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MERCÈ MARZO Gràcies!

Gràcies a tots, especialment al quasi 60% de la gent que a Alella va votar el passat 24 
de maig. Quasi la meitat dels votants d’Alella (4.311, d’un cens de 7.247 persones 
amb dret a vot) han triat mantenir al govern Andreu Francisco durant 16 anys, ara amb 
majoria absoluta, gràcies en part a la llei d’Hont –el sistema matemàtic que transforma 
vots en escons- i a aquests milers de persones que van optar per no anar a les urnes. A 
més, els resultats han situat Gent d’Alella com a segona força política al poble, per davant 
de partits amb sigles tan i tan potents com CiU, PP o PSC. Quina reflexió fem sobre els 
resultats?: 1. Respecte total i acceptació conscient de la voluntat de tots els votants. El 
resultat és plenament democràtic i ajustat a la legalitat (Catalunya és la única comunitat 
espanyola que no té llei electoral pròpia per interès dels partits que l’han governat des de 
la transició). 2. Reconeixement i admiració per l’enorme victòria d’ERC-SxA-MES. També, 
curiositat. 3. Constatació clara que les urnes volen 16 anys d’Andreu Francisco (els 
“franciscans”, segons un blog que ha “seguit” la campanya. 4. Satisfacció per l’entrada 
d’Alternativa per Alella-CUP: crec i espero que l’absolutisme no talli l’herba de tanta 
il·lusió i bones idees. 5. Satisfacció pel manteniment de la Glòria Mans, que ha sabut 
treure profit dels seu quatre anys de govern i amagar les sigles del PSC. 6. Els nostres 
millors desitjos per la Cristina Xatart i el Benjamí Izquierdo, antics companys de viatge 
dividits, entre altres qüestions, pel separatisme i una concepció errònia, com el temps 
demostrarà, que aquestes eleccions tenien alguna cosa a veure amb la independència 
del nostre país. 7. Orgull per la il·lusió i el reconeixement a la feina feta per tot l’equip de 
Gent d’Alella: som una realitat ben viva al poble d’una gran capacitat transformadora. Un 
nombrosíssim grup de persones, cada dia creixent, que fan del respecte, el compromís, 
la solidaritat i l’esforç en el treball els nostres valors principals i que han demostrat 
sobradament que es pot fer política des de fora de les estructures dels partits, amb total 
independència. Comencem un nou mandat ple de possibilitats per a treballar pel poble, 
per millorar la nostra comunitat i servir els nostres veïns i veïnes. Som-hi !

2011: 2 REGIDORS / 2015: 2 REGIDORS

CRISTINA XATART Comiat 

Felicito a ERC i al seu candidat Andreu Francisco per l’amplíssima victòria electo-
ral. El resultat és tan inapel·lable com d’alguna manera sorprenent. Molts votants 
tradicionals de CDC que tot just en les darreres eleccions europees havien donat la 
majora al partit, han preferit votar ara a ERC. Han estat gairebé la meitat dels que 
ens van fer confiança el 2011. El cert és que no tinc gens clara la causa principal 
d’aquest transvasament de vots. Crec sincerament que no respon a la percepció 
ciutadana respecte del compromís amb el poble i la feina feta en els sis anys a 
l’oposició i els dos a govern, sempre en sentit constructiu. Per altra part, l’apari-
ció d’UDC en solitari ha estat en aquest punt irrellevant, en el sentit que cap vot 
perdut per Convergència ha anat a Unió. Temps hi haurà per a reflexionar sobre 
tot plegat.

Han estat vuit anys a l’Ajuntament molt intensos, i ara toca acomiadar-me. 
Abans voldria expressar la sensació agredolça que m’enduc, que espero s’entengui 
bé perquè pugui ser d’utilitat. Massa tàctica, desconfiances i recels i poca política 
en majúscules, entesa com l’activitat més noble per a gestionar des del diàleg els 
legítims i sovint contraposats interessos dels ciutadans. 

Gràcies per l’amabilitat que m’heu dispensat. Gràcies als treballadors de l’Ajun-
tament, que dia a dia feu realitat que sigui realment la Casa de tots els alellencs. 
Gràcies als companys de tots els grups municipals. Ha estat un plaer debatre i 
treballar amb tots vosaltres pel que en cada moment hem considerat era millor 
per Alella. Gràcies als amics i companys de CDC que han cregut en mi. Gràcies 
finalment a tots els que m’heu donat la vostra confiança i suport. Gràcies. 

2011: 3 REGIDORS / 2015: 1 REGIDOR



Els resultats de les eleccions locals evidencien un suport clar a Andreu Francisco i 
a la tasca duta a terme pel govern durant els darrers anys. Els felicitem.  

Alternativa per Alella-CUP ha obtingut de les urnes veu i vot a l’Ajuntament. Per 
això, i tal com vam defensar des de l’inici de la campanya, ens posem a treballar 
perquè es puguin acomplir totes les bones propostes contingudes als diferents pro-
grames electorals i perquè el ple esdevingui l’espai natural del debat institucional 
públic i informat, en detriment de la Junta de Govern i la disbauxa dels decrets 
d’Alcaldia.

D’altra banda, veiem amb bons ulls i agraïm la proposta que ens ha formulat 
ERC-Sumem per Alella per col·laborar amb el govern. Tanmateix, el nostre pro-
grama incloïa un punt inequívoc: el nombre de regidories i les seves competències 
han d’obeir a raons objectives, i no al repartiment de cadires. Sense tancar en cap 
cas la porta a una futura incorporació si la situació després del 27S així ho reque-
reix, l’assemblea d’Alternativa per Alella-CUP ha proposat al govern que aquesta 
col·laboració es vehiculi mitjançant la creació i convocatòria estable de diverses 
comissions bilaterals de treball en: transparència i participació; drets socials i ocu-
pació; cultura i educació, i territori i medi ambient. 

No ens sentim ni volem ser regidors a l’oposició. Serem propositius i construc-
tius, ja que ens sentim plenament capacitats i motivats per abordar els assumptes 
quotidians, així com per proposar actuacions i treballar temes de més abast tant al 
poble com a la comarca. Així doncs, oberts a dialogar amb tots els regidors del Ple, 
ens posem les piles per fer realitat un fita inèdita a Alella: definir i aprovar un Pla 
d’Actuació Municipal amb un calendari públic de les prioritats a executar durant 
el proper curs, així com una previsió de propostes per a la resta de mandat, amb 
la voluntat que les decisions preses per l’Ajuntament siguin oportunes, raonades, 
coherents i transparents i ens acostin al futur que volem com a poble. Som-hi!

2015: 1 REGIDOR
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ANNEROSE BLOSS La confianza es buena; el control mejor!

En 2003 el actual alcalde de ERC+ La Garnacha empezó a trabajar full-time 
en el ayuntamiento de Alella y hay que reconocer que la gestión suya ha sido 
bastante bien! El alcalde y sus regidores poniéndose todos en plantilla aumentaron 
sensiblemente el gasto del ayuntamiento a coste muy superior a los que antes 
gobernaban.

Ahora bien; debido a la mayoría obtenida por el partido de Andreu Francisco el 
24.5.2015 el resto de los partidos somos puros comparsas.

He de decir que fallos han tenido y seguirán teniendo! Por lo que mi partido 
y yo con mi poco poder desde la oposición intentaré buscar las irregularidades 
que puedan tener  durante la legislatura! Anunciaré en cada pleno los fallos y 
estaré al tanto de los problemas de la comunidad trabajando arduarmente para el 
municipio! Espero que en el próximo e urgente proyecto que es la construcción del 
Casal las irregularidades que denuncié yo en su día referente a la piscina municipal 
no se repita; que no pase algo similar! Por ejemplo: El pliego de condiciones estaba 
hecho a la medida de la única empresa que se ofreció! Cosa ya en si ilegal porque 
en un concurso público tiene que haber mas de una empresa. La constructora se 
pasó de largo del presupuesto tal como yo lo había anunciado varias veces en los 
plenos!

Por esto la labor de la oposición es tan importante para que no pasen “cosas” y 
nuestros sufridos contribuyentes no tengan que pagar los platos rotos! Ruego que 
el ciudadano de Alella nos mime mas ya que sin oposición la democracia no está 
garantizada!

2011: 1 REGIDOR  / 2015: 1 REGIDORA

ORIOL FONT Volem ser regidors del ple; no de l’oposició 
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BENJAMÍ IZQUIERDO Poques coses han canviat

Volem començar felicitant a ERC i al seu candidat, Andreu Francisco, pel rotund 
èxit aconseguit. Si hem de fer honor a la veritat, no esperàvem aquest resultat tant 
abassegador, estàvem convençuts que el pes de tres legislatures els hauria erosionat.”

En segon lloc  agrair molt especialment a les  persones que ens han votat i que 
amb això ens han manifestat la seva confiança.

Lamentem i ens disculpem davant d’ells de no poder defensar, des d’una 
postura activa a l’ajuntament, les nostres propostes del programa.

En tot moment érem realistes que els handicaps eren molts: manca de temps, 
presentar-nos com una “marca blanca d’UDC que ningú coneixia, sense possibilitat 
de suport institucional, amb els únics recursos que nosaltres podíem aportar i 
sobretot, amb el fet que CDC es presentava sota les sigles de CiU. Molta, molta 
gent que no viu el dia a dia de les nostres relacions mes “íntimes” de la política 
municipal, han passat “per sobre” dels fets i  han continuat votant a “Convergència 
i Unió.

Pel que fa a CiU, pensem que bona part del seu electorat tradicional aquesta 
vegada ha traslladat el seu vot a Esquerra. Considerem el resultat de CiU, com  
desastrós i haurem de replantejar-nos el futur  perquè aquests resultats afecten a la 
Federació en el seu conjunt per a Unió també es un punt d’inflexió. Caldrà prendre 
mesures importants tant en el si de CDC com en el d’UDC.

Pel que fa a Gent d’Alella i Alella Primer (PSC), els fem arribar també la nostra 
felicitació, han estat capaços de resistir l’empenta d’ERC.

Finalment, valorem molt positivament l’entrada al consistori de la CUP. L’Oriol Font 
serà un bon regidor i la seva aportació a la política alellenca serà molt enriquidora.

Ens ha sorprès que l’Annerose Bloss ha aconseguit mantenir la representació 
que ja ostentava el PP encapçalat per en Javier Berzosa. El canvi de candidat 
produït a ultima hora els podia passar factura però no ha sigut així.

2015: 0 REGIDORS

GLÒRIA MANS Comença una nova etapa 

Acabem tot just de celebrar unes eleccions municipals en les que la ciutadania 
ha pogut escollir als seus representants en els consistoris del nostre país. Amb un 
petit augment de participació respecte als anteriors comicis de 2011, el resultat 
d’aquestes eleccions a Alella ha estat més que clar, ERC+Sumem per Alella i MES 
han obtingut una àmplia majoria de vots que els dóna plena legitimitat per governar.
Des del grup d’Alella Primer-Candidatura de Progrés volem fer palès tot l’esforç 
que ha fet el nostre equip per elaborar un bon projecte de futur per als alellencs i 
alellenques així com constatar la feina que s’havia fet des de les àrees en les que, en 
el mandat que deixem, hem tingut responsabilitats de govern.

Molts projectes engegats i que ens agradaria consolidar, juntament amb noves 
propostes que voldríem posar en marxa, sent propositius, tant si estem a la oposició 
com a govern, perquè sempre hem estat un partit que ha donat estabilitat en els 
diferents mandats i perquè creiem que som garantia de bon govern.

En el moment d’escriure aquestes línies encara no sabem com serà el dibuix definitiu 
del govern del nostre ajuntament, però com hem dit altres vegades, ens agradarà 
compartir projecte amb d’altres formacions, sempre que encaixi amb la majoria de 
propostes que portàvem en el nostre programa. D’altra banda, voldria donar les gràcies 
a totes aquelles persones que ens han donat la seva confiança amb el seu vot, a totes 
aquelles persones que creuen en el projecte que ha presentat Alella Primer-Candidatura 
de Progrés i en el seu equip i que ens ha permès continuar mantenint un regidor.

I per últim, felicitar a ERC+SumemxAlella+MES pels bons resultats assolits 
i també a la resta de grups que han obtingut representació en el consistori, a la 
vegada que desitjar el millor a UMdC que no ha arribat a obtenir regidor en aquestes 
eleccions. Des d’Alella Primer continuarem treballant per millorar el futur d’Alella i el 
de les seves persones, sigui quina sigui la pròxima composició del nostre ajuntament.

2011: 1 REGIDOR / 2015: 1 REGIDOR
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La brigada estrena magatzem 

L’Ajuntament va enllestir al mes de maig 
el nou magatzem de la brigada munici-
pal. El nou equipament està situat al 
carrer Via Gandesa, a l’àmbit de Can 
Segura, i disposa d’uns 1.000 m2 de 
superfície, 760 dels quals són a cobert 
per guardar material i eines de treball, i 
la resta és un aparcament per a la flota 
de vehicles. Les instal·lacions estan 
dotades d’office, dutxes, vestidors i des-
patx. Les obres, que van ser adjudica-
des a l’empresa Gines & Godinez, s’han 
fet en dues fases amb un cost total de 
més de 247.000€. Fins ara el material 
de la brigada estava repartit entre l’an-
tiga fàbrica de pintures i l’edifici de Ser-
veis Socials. El nou equipament és fruït 
d’un conveni urbanístic aprovat l’any 
2008 segon el qual l’Ajuntament va 
aconseguir la cessió de 2.000 m2 de 
l’àmbit de la finca de Can Segura a 
canvi de permetre als propietaris un 
augment de la densitat residencial. 

La deixalleria reobre les portes

La deixalleria mancomunada d’Alella, 
el Masnou i Teià torna a estar operativa 
després de quatre mesos de tancament 
per obres d’ampliació. Els treballs han 
de servir per facilitar la circulació dins 
de la instal·lació i millorar alguns es-

···································································································
El nou equipament disposa de 1.000 m2 de superfície. 

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

···································································································
El 2 de juny es va reprendre l’activitat després de quatre mesos d’obres.

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

Entra en servei l’Oficina Virtual 
d’Atenció a la Ciutadania
Des de finals de maig fer tràmits i 
gestions amb l’Ajuntament és més 
fàcil gràcies a la posada en funcio-
nament de l’Oficina Virtual d’Aten-
ció a la Ciutadania (OVAC). A tra-

vés d’aquesta plataforma es poden 
consultar i descarregar formularis 
de més d’un centenar de tràmits i 
gestions que es realitzen amb 
l’Ajuntament, alguns del quals es 
poden iniciar directament des de la 
mateixa plataforma mitjançant el 
certificat d’identitat o signatura 
electrònica. Des de l’OVAC també 
es poden formular queixes i sugge-
riments i consultar, a través de la 
Carpeta Ciutadana, l’estat dels trà-
mits sol·licitats electrònicament a 
l’Ajuntament i les anotacions dels 
registres d’entrada i de sortida. 
L’accés a l’OVAC es realitza des de 
l’apartat de tràmits i gestions del 
web municipal o des de l’enllaç 
www.alella.cat/tramits. 

Atorgades les dues beques per 
fer estades solidàries a Colòmbia 
Irene Mayol Comas i Paula Montero 
Serra són les persones becades per 
l’Ajuntament per participar en una 
estada solidària. Durant tres setma-
nes i a través d‘una entitat de defen-
sa dels drets humans, conviuran i 
acompanyaran a diferents associaci-
ons que treballen a la zona del Sec-
tor del Bajo Ariari (Departament del 
Meta) i del Sector del riu Guayabero 
(Departament del Guaviar). A través 
d‘entrevistes i amb una càmera en 
mà per enregistrar-ho tot, entraran 
en contacte amb la comunitat cam-
perola de la zona i s’aproximaran a 
la seva realitat, tot creant una eina 
per a la difusió i la sensibilització. 
Durant les estades i un cop tornat, 
participaran d’accions concretes per 
explicar la seva experiència a la po-
blació. Podeu seguir la seva estada  
a través del blog (eldiaridelesesta-
des.wordpress.com).

El nou magatzem es va enllestir al mes de maig. 

pais d‘aportació de residus. Igualment 
s’ha incorporat una nova bàscula i s’ha 
renovat i reubicat l’antiga, tot adequant 
les rasants del vial per encabir-hi la 
plataforma per a la bàscula d’accés. 

Amb les obres realitzades es garan-
teix la funcionalitat i la idoneïtat de les 
infraestructures de la deixalleria i es 
dota els vials de pavimentació per mi-
llorar la qualitat del servei i l’accés 
dels usuaris. La deixalleria manté el 
seu horari habitual: de dimarts a dis-
sabte de 10 a 14h i de 16 a 19h i 
diumenge de 10 a 13h. 

Durant els mesos de tancament el 
servei de recollida s‘ha centralitzat a la 
deixalleria mòbil i a la deixalleria man-
comunada de Premià de Mar, Premià 
de Dalt i Vilassar de Dalt. 

····················································································································································································································································AJ
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No llanceu coets a menys de 500 m de zones boscoses ni en aglomeracions.

Vigileu que no hi hagi a la vora líquids inflamables, s’encenen fàcilment i poden explotar.

Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar portes i finestres.

No enceneu cap petard dins les cases, i no els llanceu ni manipuleu des de balconades ni finestres.

No és permet l’enlairament de fanalets voladors, ni cap artefacte que contingui foc. Es desplacen sense 
control i poden iniciar una ignició involuntària en qualsevol lloc. 

No feu fogueres enlloc sense tenir l’autorització corresponent, ni a menys de 15 m. de les edificacions. 
Està prohibit fer foc a tots els terrenys forestals, tant si estan poblats d’espècies arbòries com si no, i a la 
franja de 500 m. que els envolta.

Sobretot, vigileu el pas de les línies elèctriques, telefòniques, etc.

Per no fer malbé el paviment, poseu terra o sorra (un mínim de 10 cm de gruix). Si el paviment és d’asfalt, 
aquesta precaució és imprescindible, de la mateixa manera que és obligatori l’autorització de l’Ajuntament.

No cremeu papers ni teixits, perquè el vent els pot enlairar. No utilitzeu mai bidons, llaunes o esprais, ja 
que poden explotar, ni pneumàtics ni plàstics, pels seus efectes contaminants. 
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Subvencions als centres educatius 
L’Ajuntament va formalitzar el passat 
mes de maig els sis convenis de col-
laboració que anualment signa amb els 
tres centres educatius públics d’infantil 
i primària i secundària —les escoles 
Fabra i La Serreta i l’Institut Alella— i 
les seves respectives AMPA. Les  sub-
vencions a les escoles, que s’establei-
xen a través d’aquests convenis de col-
laboració, ascendeixen enguany a 
51.470€. 

Del conjunt de les subvencions, 
34.310€ són per als centres educa-
tius i 17.160€ són per a les AMPA. 
Els convenis de col·laboració concre-
ten un seguit de compromisos de la 
comunitat escolar per millorar la quali-
tat educativa i estableixen la seva par-
ticipació en les activitats que s’organit-
zen al municipi.

Revetlles amb precaució. Ull amb els petards i les fogueres!

Enllestits els treballs de neteja de franges

La primera setmana de juny han fina-
litzat els treballs de neteja de les 
franges perimetrals de 25 metres de 
protecció per prevenir incendis fores-
tals. Les feines, que es van iniciar el 
12 de maig, s’han estès enguany a 
tots els barris de muntanya: Can Co-
mulada, Nova Alella-Cal Baró, Mas 
Coll, Alella Parc, Font de Cera i Can 

Magarola. El treballs s’han comple-
mentat amb una aclarida de la massa 
forestal a la parcel·la de la masia de 
Can Magarola. 

L’Ajuntament invertirà aquest any  
32.796€ en la neteja i manteniment 
de franges. Els treballs van ser adjudi-
cats a l’empresa Treballs Forestals Pre-
segué SL. A més de la neteja de fran-

ges perimetrals i el manteniment de 
camins, a mitjan juny estaran també 
en marxa tots els operatius de vigilàn-
cia i prevenció d’incendis que desple-
guen al territori l’ADF, el Consorci del 
Parc de la Serralada Litoral i la Diputa-
ció de Barcelona. Les tasques de vigi-
lància i control es mantindran fins al 
setembre. 

Foment de la cooperació

Amb l’objectiu de promoure accions que promo-
guin l’educació per al desenvolupament, l’Ajun-
tament ha establert convenis de col·laboració 
amb els centres educatius públics del municipi 
pels quals es compromet a oferir un catàleg 
d’activitats i dotar de material bibliogràfic rela-
cionat amb la Cooperació Internacional. 

Les tasques van començar el 12 de maig.

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

Alella crea la Xarxa Municipal 
d’Infància i Adolescència 
El Ple de l’Ajuntament del 28 de 
maig va aprovar per unanimitat el 
projecte de Xarxa Municipal d’In-
fància i Adolescència (XIAF). El do-
cument estableix com cal actuar de 
forma coordinada entre tots els 
professionals, serveis, institucions 
i associacions per poder donar una 
resposta eficaç a l’atenció integral 
de la infància i adolescència que 
viuen una situació de vulnerabilitat 
o risc social. El projecte té com a 
principals objectius oferir formació 
i reciclatge als professionals i altres 
agents implicats, a més de pro-
moure accions per sensibilitzar, 
prevenir i informar per afavorir la 
detecció precoç de les situacions 
de risc. El projecte XIAF és el punt 
de partida per desenvolupar estra-
tègies de prevenció i sensibilització 
i establir mecanismes de detecció.
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·······················································································································································
El curs és a Can Manyé del 13 al 17 de juliol i les inscripcions es tanquen el 6 de juliol. 

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

L’Ajuntament reprèn aquest estiu els 
cursos dels Juliols de la UB que orga-
nitza en col·laboració amb la Universi-
tat de Barcelona. Coordinat per la peri-
odista Montse Serra, el curs es farà del 
13 al 17 de juliol a Can Manyé i trac-
tarà sobre vi, alimentació i paisatge. 

El vi i l’alimentació són un fet cul-
tural i alhora un paisatge que confor-
ma una societat, uns valors i una ma-
nera de viure i de mirar cap al futur. 
Aquest curs tracta d’estratègies sobre 
el paisatge, de turisme cultural, d’eno-
turisme, de la Denominació d’Origen 
Alella i dels sentits en l’alimentació. Es 
treballa des de l’experiència local per 
arribar al fet universal i viceversa, i 
s’apunten estratègies i projectes que al 
llarg del 2015-2016 es puguin anar 
desenvolupant. 

Inscripcions fins al 6 de juliol
El curs inclou ponències, tast de vins i 
visites a dos cellers de la DO Alella i al 
campus de l’Alimentació de Torribera 
de la UB.

Els cursos dels Juliols de la UB són 
oberts a majors de 16 anys i pretenen 
apropar el món universitari al gran pú-
blic, des de la pluridisciplinarietat i la 
doble perspectiva pedagògica i de di-
vulgació. Les inscripcions es poden fer 
del 18 de maig al 6 de juliol. 

Beques per participar en el curs
L’Ajuntament convoca deu beques 
adreçades a persones interessades a 
assistir al curs. Poden sol·licitar-la tots 
els ciutadans i ciutadanes majors de 
16 anys, estudiants universitaris, de 
batxillerat o de secundària, treballa-

Vi, alimentació i paisatge als Juliols de la UB 

L’Espai Actiu és reconegut per la Generalitat 
com a Centre de Formació d’Adults 

L’Espai Actiu-Escola d’Adults d’Alella 
podrà expedir  a partir del proper curs 
2015-2016 els títols oficials de Gradu-
at en Educació Secundària (GES), que 
permet accedir directament als Cicles 
Formatius de Grau Mig (CFGM) i dels 
nivells A2 i B1, equivalents al nivell 
bàsic de català. Amb el reconeixement 
oficial per part de la Generalitat com a 
Centre de Formació d’Adults, l’escola 
alellenca també podrà expedir certifi-
cats de qualificació dels alumnes ma-
triculats al curs de preparació a la pro-
va d’accés al Cicle Formatiu de Grau 
Superior que els permetrà sumar fins a 
dos punts addicionals a la nota que ob-
tinguin a la prova d’accés. 

El centre, de titularitat municipal i 
gestionat per Suara Cooperativa, tam-

bé enceta l’aula virtual en la qual 
l’alumnat podrà accedir a material 
complementari i als diferents recursos 
pedagògics per aprofundir i ampliar els 
continguts treballats a classe. La futu-
ra aula virtual forma part de l’aposta 
del centre per implantar les noves tec-
nologies en el seu dia a dia i facili-
tar-ne el domini a tota la ciutadania. 

·······················································································································································
Amb aquest reconeixement, l’Escola d’Adults podrà expedir títols oficials de Graduat de Secundària, entre d’altres. 

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

dors i treballadores que busquen for-
mació o en general persones amb inte-
rès per ampliar els seus coneixements. 

Les sol·licituds s’han de presentar 
abans del 15 de juny mitjançant una 
instància i la presentació d’una carta 
de motivació. Més informació a www.
alella.cat/juliolsUB

L’oferta formativa per al curs 2015-2016 

Graduat en Educació Secundària Obligatòria (curs oficial)

Preparació per a la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior (curs oficial)

Preparació per a la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 i majors de 45 anys

Català: conversa, nivells A2 i B1 (certificats oficials), C1 i C2 

Anglès: nivell B2 (certificat oficial) i curs per a majors de 55 anys impartit per l’Escola d’Idiomes Modem de la UB 
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Convocats els premis 
Maria Oleart i Guida Alzina 
L’Ajuntament ha tornat a convocar 
els Premis Literaris Alella 2015 que 
inclouen la XIX edició del certamen 
de poesia Alella a Maria Oleart i la 
XV edició del certamen de contes 
Alella a Guida Alzina. Les obres es 
poden presentar a l’Ajuntament fins 
al 14 de juliol. Enguany no s‘ha con-
vocat el premi de relats curts d‘As-
tronomia Alella a Isidre Pòlit, pro-
mogut per l‘Agrupació d‘Astronomia 
d‘Alella, degut a la reduïda partici-
pació de les passades edicions. Més 
informació a www.alella.cat/premis-
literaris 

Revetlla de Sant Joan a la Riera
La flama del Canigó arribarà el 23 
de juny a les 21.30h des del cim de 
la Catalunya Nord a la Riera Princi-
pal d’Alella, on serà rebuda per la 
colla dels Trabucaires del Vi d’Alella. 
L’encesa de la foguera donarà el tret 
de sortida a la festa de Sant Joan, 
amb botifarrada popular (4 euros), 
coca, cava i música de revetlla. Tot-
hom qui vulgui pot acompanyar la 
flama en els darrers quilòmetres afe-
gint-se en algun dels punts de troba-
da previstos als darrers trams del 
recorregut: Parc del Tricentenari 
(21.10h) i del Canonge (21.20h). 

horari d’estiu a l’Ajuntament 
Del 15 de juny al 4 de setembre 
l’horari d’atenció al públic de les 
oficines de l’Ajuntament és de di-
lluns a divendres de 8.15 a 14.30h. 
Dijous a la tarda romandrà tancat. 

Canvi d’horari al Consultori Local
El Consultori no obrirà a la tarda  
del 3 al 28 d’agost i les consultes 
de pediatria s’atendran exclusiva-
ment en el CAP del Masnou, del 25 
de juny al 10 de setembre. 

Concurs de la barra de Festa Major 
Fins al 30 de juny es poden presen-
tar les sol·licituds a la d’adjudicació 
de la barra de bar que s’instal·larà 
a l’Hort de la Rectoria del 29 de 
juliol al 2 d’agost, durant la Festa 
Major. Poden optar titulars de bars 
i entitats del municipi inscrites en 
el Registre d’Entitats de l’Ajunta-
ment. 

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

L’exposició “Tom Carr. Ecos de 
Carles Buïgas” arriba a Can Manyé 

L’exposició “Tom Carr. Ecos de Carles 
Buïgas” s’inaugurarà el 5 de juny i es 
podrà visitar fins al 5 de juliol a Can 
Manyé, en el marc del Programa d’ex-
posicions itinerants del Departament 
de Cultura de la Generalitat. La mostra 
recull la mirada de Tom Carr sobre 
l’obra de Buïgas, el creador, entre d’al-
tres, de la Font Màgica de Montjuïc.

Produïda i presentada al Museu 
d’Art de Cerdanyola, i comissariada per 
Fina Duran, la mostra pretén ser una 
mirada des del present a una obra del 
passat i amb l’esperit cap al futur, ma-
terialitzat amb les aportacions del TCte-
amwork. Aquest equip està format per 
Tom Carr conjuntament amb dos joves 
artistes, Massimiliano Moro i Lourdes 
Santandreu Planas. 

En la seva visita a Alella, l’exposi-
ció, compta amb la col·laboració de 
l’artista alellenc Tomàs Bel. La mostra 
té com a eix principal l’obra Ecos de 
Carles Buïgas (2013), que dóna títol a 
l’exposició, i que ha estat creada espe-
cialment per reflectir el diàleg entre els 
dos artistes. Mitjançant un seguit de 

···································································································
A l’exposició, l’artista contemporani Tom Carr dialoga amb l’obra de Buïgas, 
creador de la Font Màgica de Montjuïc.

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

El cartell de la Festa Major

projeccions, es mostra l’anàlisi de les 
formes i de les parts integrants de 
l’obra de Buïgas (llum, forma, color i 
aigua), que Tom Carr fa des de la mira-
da actual. 

Durant els dies de l’exposició es 
farà una intervenció lumínica a la faça-
na de Can Manyé. La mostra és com-
plementa amb un taller familiar, una 
conferència i una visita guiada que es 
faran els dies, 10 i 18 de juny i 5 de 
juliol, respectivament.  

El cartell presentat sota el títol “En Feliu 
i la Madrona van de festa” serà la imat-
ge que promocionarà la Festa Major de 
Sant Feliu 2015. Aquesta va ser l’obra 
que va obtenir més vots de ciutadans 

entre les quatre propostes finalistes del 
concurs de cartells de Festa Major con-
vocat per l‘Ajuntament. La imatge gua-
nyadora és obra de Christian Siles, veí 
d’Alella, i rebrà un premi de 500€.

Tria el cinema a la fresca!

Quina pel·lícula vols veure al cinema a la fresca 
de la Festa Major? Enguany us proposem que tri-
eu entre aquestes: “Asterix. La resistència dels 
Déus”; “Bob Esponja”; “Hadaspiratas”; “Drac 2”; 
“Els Boxtrolls”; i “Home”. Podeu votar la que més 
us agradi fins al 21 de juny a www.alella.cat.



ELS CONCERTS   

11JUNY 2015

·······················································································································································
El programa s’amplia amb la incorporació de les propostes de Saborasons i del Festival Bouquet d’Alella. 
·······················································································································································

Els Amics de les Arts al Festival d’Estiu

Els Amics de les Arts presenten el seu 
quart disc l’11 de juliol al Jardins de 
Cal Marquès. El grup català encapçala 
un cartell del Festival d’Estiu en el qual 
destaca la incorporació de nous promo-
tors privats. A més del Saborasons, la 
proposta cultural de música i gastrono-
mia que estrenava l’any passat el res-
taurant Els Garrofers, enguany s’afegeix 
al programa el Festival Bouquet d’Ale-
lla, un maridatge de vi, música i gastro-
nomia en un espai privilegiat: la masia 
de Can Boquet. 

El Festival d’Estiu arrenca al celler 
alellenc amb les actuacions de Gemma 
Humet i Isabel Vinardell & Isabelle Lau-
denach, el 3 i 4 de juliol. El 10 de juliol 
l’escenari es trasllada a Can Lleonart 
amb l’espectacle La veu de l’erotisme 

Els Amics de les Arts actuaran l’11 de juliol als Jardins del Cal Marquès. 

Sílvia Roqueta: 10 de juliol a Can Lleonart. Músics en Residència: 23 i 25 de juliol a l’Església. Judit Neddermann: 16 de juliol al Parc de Can Sors.

de Sílvia Roqueta. L’11 és el torn d’Els 
Amics de les Arts als Jardins de Cal 
Marquès i el 16 actua al parc de Can 
Sors la cantant maresmenca Judit Ned-
dermann. El restaurant Els Garrofers 
agafa el relleu el 17, 18 i 19 de juliol 
amb el Saborasons, en el què destaca 
El Banquet de les Paraules, un espec-
tacle sonor i saborós a càrrec d’Els Ver-
sonautas. Músics en Residència tan-
quen el Festival amb els concerts del 
23 i 25 de juliol a l’Església, i el con-
cert “Carta Blanca” del 24 de juliol a 
Can Lleonart. Enguany els convidats 
són 12 intèrprets i una mezzosoprano. 

Les entrades del Festival es posa-
ran a la venda a partir del 19 de juny a 
l’Oficina de Turisme i a través del web 
www.festivalalella.org.  

GEmma HumET
DivenDres 3 De juliol, 22h   
Can Bouquet 
15-18 euros

ISabEL VINaRdELL & ISabELLE 
LaudENbaCH
DissaBte 4 De juliol, 22h
Can Bouquet
15-18 euros

La VEu dE L‘EROTISmE dE SíLVIa 
ROquETa
DivenDres 10 De juliol, 22h    
Can lleonart
15 euros

ELS amICS dE LES aRTS
DissaBte 11 De juliol, 22h    
jarDins De Cal Marquès
30-25-22 euros

JudIT NEddERmaNN
Dijous 16 De juliol, 22h
ParC De Can sors
Gratuït

EL baNquET dE LES PaRauLES
DissaBte 18 De juliol, 19.30h  
restaurant els Garrofers 
20-10 euros 

múSICS EN RESIdèNCIa
Dijous 23 De juliol, 22h
DissaBte 25 De juliol 22h
esGlésia De sant feliu 
15 euros
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Inscripcions per a dames d’honor i 
hereus de la Festa de la Verema 
Si voleu que els vostres fills i filles 
participin de forma activa a la 41a 
Festa de la Verema com a hereus o 
dames d’honor, cal que feu les ins-
cripcions a Can Lleonart del 17 de 
juny al 15 de juliol. Poden partici-
par-hi els infants empadronats a 
Alella d’entre 8 i 12 anys que no 
hagin pres part a l’edició anterior. 
Els infants que s’apuntin hauran de 
participar a la tallada de raïm que 
es farà el 3 de setembre a Can 
Magarola, i a la inauguració de la 
festa del 4 de setembre a la Plaça 
de l’Ajuntament. El dia 17 de juny, 
a les 18.30h s’ha programat una 
reunió informativa a Can Lleonart. 
Més informació a www.alella.cat/
pubillesihereus

Passaport a l’aventura a la Biblio 
La Biblioteca Ferrer i Guàrdia anima 
la canalla a gaudir de la lectura 
durant l’estiu d’una manera diverti-
da, amb el “Passaport a l’aventura”. 
La iniciativa s’adreça a infants de 5 
a 14 anys i consisteix en fer un 
recorregut per sis espais naturals de 
Catalunya. Cada nen i nena tindrà 
un passaport que s’anirà segellant 
amb cada llibre que llegeixin entre 
el 25 de juny i el 7 de setembre. 

Sopar a la fresca a Can Lleonart
La festa de Can Lleonart es farà el 
18 de juny, a partir de les 20.30h, 
i consistirà en un sopar a la fresca al 
pati. El preu és de 7€ per als adults 
i de 4€ per als infants. Inscripcions 
del 2 al 16 de juny.  

Segona edició dels premis 
“Alella Valora l’Esport”
El 3 de juliol se celebrarà la festa de 
l’esport alellenc, amb el lliurament 
de la segona edició dels Premis Ale-
lla Valora l’Esport. L’acte tindrà lloc 
al Pavelló Municipal a partir de les 
19h. Per assistir-hi cal recollir les 
entrades gratuïtes a les oficines del 
Pavelló a partir del 15 de juny. Els 
premis són un reconeixement als 
èxits i als mèrits esportius de les 
persones del municipi que han tin-
gut una actuació destacada durant 
la temporada. Més informació a 
www.alella.cat/valoralesport

Tres setmanes d’Adrenalina d’estiu  

L’Espai Jove ja té a punt el programa 
de la segona edició de l’Adrenalina de 
l’Estiu. Una oferta d’activitats que es 
desenvoluparan durant tres setmanes 
de juliol i que estan especialment pen-
sades per als adolescents d’entre 12 i 
16 anys. Les propostes són molt varia-
des i inclouen sortides, tallers i activi-
tats lúdiques i esportives que es realit-
zaran del 6 al 24 de juliol. A més de 
les activitats diàries, també s‘ha pro-
gramat una trobada de cap de setmana 
que es farà els dies 18 i 19 de juliol. 
Les inscripcions es fan fins al 26 de 
juny a l’Espai Jove i el preu per setma-
na és de 65€. Més informació a www.
alellajove.cat

1a setmana del 6 al 10 de juliol
Dilluns. Skim board
Dimarts. Salting i platja
Dimecres. Cuina i ioga
Dijous. Tibidabo
Divendres. Volei i futbol

2a setmana del 13 al 17 juliol
Dilluns. Tast UFEC
Dimarts. Barça Experience
Dimecres. King Size
Dijous. Burricleta
Divendres. Bosc Vertical

3a setmana del 20 al 24 de juliol
Dilluns. BCN en bici
Dimarts. Esports nàutics
Dimecres. Esport i paella
Dijous. Fem cames
Divendres. Paddle surf 

Especial cap de setmana, 18 i 19 de juliol
Water World, festa a l’equipament juvenil i 
activitats de lleure. 

Les propostes   

Dins el projecte Alella Viu la Música, 
l’Ajuntament d’Alella i Ressò, Centre 
d’Estudis Musicals, estrenen enguany 
els Musicals d’Estiu. L’activitat, adreça-
da a infants i joves de 7 a 14 anys, 
combina l’aprenentatge i la interpreta-
ció de les cançons i coreografies amb la 
creació de decorats. Es faran en dos 
torns —del 6 al 17 de juliol (El Rei 
Lleó), i del 20 al 31 de juliol (Mary 
Poppins), de 9 a 14h— al final de ca-
dascun dels quals es farà una represen-
tació pública. Les inscripcions es realit-
zen fins al 19 de juny de 17 a 19h a 
Ressò, Centre d’Estudis Musicals. Més 
informació a www.alella.cat/casalsestiu

Visita a Carquefou 

Vuit joves alellencs, d’entre 14 i 18 anys, partici-
paran a la 21a edició de Raid’Erdre, una trobada 
esportiva i de convivència que se celebra a Car-
quefou del 24 al 28 d’agost. Els participants són: 
Joana Riera, Albert Civit, Paco Mir, Àlex Mir, Sofia 
Sancho, David Pérez, Júlia Ruiz, Raúl Rosales. 

Musicals d’Estiu, nova proposta 
del projecte “Alella Viu la Música”
···································································································
Les inscripcions es fan fins al 19 de juny al centre d’estudis musicals Ressò.

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

····················································································································································································································································
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PARTIT POPULAR   Al final… punto y aparte

En el artículo anterior decía que el “partido 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 mo-
tivo 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.” Al final acepté vol-
ver a ser el candidato. El Comité Electoral del PPC 
aprobó mi candidatura, recuperé a Bloss, aparta-
da del PP de Alella, y el último día del plazo para 
formalizar las candidaturas ante la Junta Electoral, 
el Presidente de ese Comité Electoral del partido y 
Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz que qui-
ta y pone candidatos, me vetó por un asunto par-
ticular de unos años atrás (una minuta profesional 
que no pagaba y tuve que reclamar judicialmente). 
Bloss aceptó el ofrecimiento de la dirección del par-
tido, puesta a las órdenes directas de Fernández 
Díaz, de sustituirme. El resto de miembros del PP 
de Alella que formaban parte de mi candidatura 
se descolgaron, salvo uno, y el partido tuvo que 
rellenar la lista con gente que no sabemos ni quie-
nes son. Por supuesto que los afiliados del PP de 
Alella nada han tenido que ver con esa candidatura 

Javier Berzosa, regidor en 
funcions.
Tel: 667 182 523
berzosahf@alella.cat
alella@ppbarcelona.org
www.ppbarcelona.org
www.javierberzosa.
blogspot.com

impuesta, ni la Junta Local que todavía presido. 
Los resultados del PP a nivel nacional, tanto en 
municipales como en autonómicas, han sido de los 
peores de su historia y, sin embargo, nadie asume 
ninguna responsabilidad, ni dimite. En la comarca 
del Maresme hemos bajado de 50 regidores a 23. 
El propio Presidente Comarcal del PP, candidato en 
Pineda, ha perdido 2 de 3 regidores. En la capital 
comarcal, el grupo ha bajado de 5 a 2. Muchos de 
los regidores electos de Ciutadans antes tuvieron 
acta por el PP o eran afiliados populares. Y nadie 
asume ninguna responsabilidad. Tampoco a nivel 
de Catalunya ni de España. La corrupción se ha 
instalado en toda la clase política. Parece que se 
trata sólo de salvar lo justo para que algunos sigan 
viviendo de cargos públicos. El PP debe regenerar-
se o refundarse. Hay que hacer autocrítica. Esos 
que tantos años llevan deben dejar paso a nuevas 
personas, con nuevas formas de hacer política. O 
se abren las ventanas para que entre aire limpio 
y democrático o éste partido se extinguirá en su 
cortijeo endogámico. En cualquier caso, ha sido un 
honor haber servido al pueblo en el que elegí vivir. 
Felicidades a los que serán regidores.  

Gracias Alella y hasta siempre.

Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 29 DE GENER, EXTRAORDINARI DE l’11 DE FEBRER I ORDINARI DEL 26 DE FEBRER DE 2015.  www.alella.cat

Conveni urbanístic per a l’ampliació i millora de l’accés 
a Mas Coll.
El Ple del 29 de gener va aprovar el conveni urbanístic 
que estableix la cessió voluntària d’una porció de terreny 
de 231,10m2 afectat com a sistema viari en el POUM 
de la finca coneguda com a Can Pareras. Aquesta cessió 
anticipada no suposa cap aportació econòmica, però sí 
comporta l’eliminació d’uns eucaliptus i la reconstrucció 
del mur de la tanca de la propietat. El conveni permet am-
pliar i millorar la seguretat de l’accés al barri de Mas Coll.
Aprovat per unanimitat
Modificació de crèdit per fer front a la possible adquisició 
dels jardins de la Torre del Governador i Can Xeco Monnar.
El Ple va aprovar l’11 de febrer, en sessió extraordinària 
i urgent, una modificació de crèdit per poder fer front, si 
acaba sent necessari, a l’exercici del dret de retracte sobre 
la parcel·la de més de 30.000m2 que ocupen els jardins, 
el llac i la zona agrícola de la finca de la Torre del Gover-
nador, així com la masia Can Xeco Monnar.
L’import de la modificació de crèdit ascendeix als 1,25 
milions d’euros i contempla la possibilitat de pagar l’ad-
quisició de la finca, l’IVA que hi correspongui, així com les 
despeses a les que hagués fet front la societat adquirent. 

El termini per a exercir el dret de retracte finalitzava el 8 
de març i finalment no es va exercir perquè es va arribar a 
un acord amb la propietat.
Aprovat per unanimitat 
Recurs contenciós-administratiu contra la resolució del 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 
El Ple va aprovar el 26 de febrer interposar davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, recurs contenciós-administratiu contra 
la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic, de data 30 de gener pel qual es va estimar el 
recurs especial interposat per la mercantil Servitransfer, 
S.L. contra l’acord de la Mesa de Contractació que la va 
excloure de la licitació del contracte del servei de recollida 
dels residus sòlids urbans d’Alella. 
Aprovat per unanimitat
Declaració d’especial d’interès municipal les obres de refor-
ma i ampliació per a ús hoteler de la finca de Can Balcells. 
El Ple va aprovar una bonificació del 50% de l’impost 
de construcció en les obres de reforma de la masia, tal i 
com estableixen les ordenances fiscals per al edificis ca-
talogats.
Aprovat per unanimitat 
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629 727 293
649 919 129
659 999 755
659 494 043 (adaptat i 7 places) 
639 134 403

TAXIS D’ALELLA

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

93 555 23 39 

TAXI A DEMANDA

DEIXALLERIA MÒBIL
Del 16 al 21 de juny
Del 14 al 19 de juliol
Dimarts a dissabte de 9.30 a 14 h i de 16.30 a 18.30 h i diumenge de 10 a 13.30 h. 
Dilluns tancat. A la Riera Principal, entre Can Vera i el carrer Charles Rivel.

Targeta T-10 amb bonificació, al preu de 6,80€. Per a majors de 65 anys i menors de 25 anys, aturats i persones 
amb discapacitat física. Podeu comprar-la a l’Ajuntament i a l’Espai Jove. Les de T-10 2014 caduquen el 28 de febrer.

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

L’oficina mòbil d’atenció al consumidor atendrà les consultes sobre consum en el bus consum instal·lat a l’aparcament 
de Can Lleonart els dies 12 de juny i 10 de juliol, de 10.30h a 13h (www.alella.cat/busconsum)

BUS CONSUM

Propera sessió per tramitar el DNI electrònic a la Policia Local: 10 de juny. Data de recollida dels carnets: 16 de juny. 
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: JUNY I JULIOL

1 de juny MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
6 i 7 de juny BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
13 i 14 de juny GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
20 i 21 de juny MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
24 de juny GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
27 i 28 de juny BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
4 i 5 de juliol GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08 
11 i 12 de juliol MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
18 i 19 de juliol BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
25 i 26 de juliol GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
Guàrdies de les farmàcies d’Alella: Bernal: dissabte de 17 a 20.30 h i diumenge de 9.30 a 13.30 h. Gómez i Martínez: dissabte 
de 17 a 20 h i diumenge de 10 a 13 h. Servei de guàrdies de les farmàcies del Masnou: 93 555 33 08 - 93 555 04 03 

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
Del 15 de juny al 4 de setembre:
De dilluns a divendres de 8.15 a 14.30 h. Dijous tarda tancat. 

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
Dimarts i dijous de 10 a 14 h i cada dia 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
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 per entrada vehicles - guals 30.04.2015   a    02.07.2015
Reserves estacionament minusvàlids                  30.04.2015   a    02.07.2015
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
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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

11h Oficina de Turisme*
Visita guiada familiar a l’itinerari “Alella, 1.000 anys d’història”.

12h Parc Arqueològic Cella Vinaria-CAT 
Visita teatralitzada al celler romà de Vallmora. info@cella-vinaria.cat  
Organitza: Ajuntaments d’Alella, el Masnou i Teià  

Diumenge 14 de juny

De 12 a 14h Plaça de l’Ajuntament*
Alella desfila! Passarel·la de moda amb comerços i professionals 
d’Alella.

De 10 a 14h i de 16 a 20h Casino del Masnou
36è Festival Pro Disminuïts Psíquics del Masnou.
Organitza: DISMA, Associació  Pro-Disminuïts Psíquics del Masnou 

Diumenge 7 de juny

20h Biblioteques Ferrer i Guàrdia
Presentació llibre El mestre, amb l’autor Màrius Mollà. 
Organitza: Ajuntament d’Alella amb la col·laboració de Cerquem les Arrels 

Dimarts 9 de juny

18h Can Manyé*
Taller familiar “Light”. Exposició “Tom Carr. Ecos de Carles Buïgas”. 

Dimecres 10 de juny

20.45h Hort de la Rectoria*
La final de la Champions League en pantalla gegant.

Dissabte 6 de juny
20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Presentació del llibre Els contes que em van curar, de Nadia Ghulam. 

Dimecres 17 de juny

19.30h Can Manyé*
Conferència “Carles Buïgas. El mag de l’aigua i la llum”.

20.30h Can Lleonart*
Sopar a la fresca al pati de Can Lleonart. Inscripció del 2 al 6 de juny. 

Dijous 18 de juny

21 a 22.30h Oficina de Turisme*
Enotast. Festa de les nits d’estiu. Us esperem vestits de blanc!

Divendres 19 de juny

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

22h Can Lleonart* 
Cicle Músiques del món. RumbAmazigha. www.canlleonart.com

Divendres 12 de juny

10.30h Oficina de Turisme*
Anem a visitar els veïns! Passejada pel Parc des d’Alella. 

11 a 14 i de 17 a 20h Pavelló Municipal d’Esports*
Festa del Joc i l’Esport. Activitats lúdiques i esportives.

Diumenge 21 de juny
De 18 a 20.30h Can Lleonart* 
Amics de l’Òpera: Veus femenines, veus masculines. 

De 18 a 20.30h Can Lleonart* 
Sortim a fer un vi: Can Calderó. www.canlleonart.com

Dijous 11 de juny

De 10 a 14h Sala d’entitats de les antigues Escoles Fabra* 
Banc de sang. 

12h Sala de Plens de l’Ajuntament* 
Acte de constitució del nou Consistori.

18h Teatre la Massa de Vilassar de Dalt* 
Festival de fi de curs de l’Escola de Dansa. 

Dissabte 13 de juny

10h Centre cívic La Fàbrica de Cabrils
Passejada pel Parc de la Serradala Litoral. La brolla d’abril: del bosc 
menut al gros. oficinadeturisme@alella.cat
Organitza: Consorci del Parc Serralada Litoral

10h El Bosquet
XLI Aplec de l’Arròs. Concurs d’arrosos i paelles. Jocs gegants. Ins-
cripcions en el mateix lloc a les 10h. 
Organitza: Casal d’Alella amb la col·laboració de l’Ajuntament 

Diumenge 14 de juny

10 a 14 i de 18 a 21h Pavelló Municipal d’Esports*
Festa del Joc i l’Esport. Fi de curs EIE. Activitats lúdiques i esportives.

12.30 a 14h Can Lleonart*
Mostast. Tast d’enologia infantil. Taller de colors i tacte del most. 

21h Església de Sant Feliu
Poemes i cançons per la independència, amb Núria Feliu. 
Organitza: ANC Alella

Dissabte 20 de juny

21.30h Riera Principal* 
Revetlla de Sant Joan. Arribada de la flama del Canigó i encesa de 
la foguera. Botifarra, coca, cava i música de revetlla.  

Dimarts 23 de juny

11h Oficina de Turisme* 
Gaudí. Visita temàtica a l’itinerari “Alella, 1.000 anys d’història”. 

18.30h Plaça de l’Ajuntament 
Festa de la sardana. Exhibició de country, botifarrada i sardanes. 
Organitza: Agrupació Sardanista Alella

Dissabte 27 de juny

19.30h Can Manyé*
Literatura amb els cinc sentits. Coordinat per Montse Serra. 

Dimarts 30 de juny

19h Pavelló Municipal d’Esports* 
Festa del l’esport. Lliurament de premis Alella Valora l’Esport.  

22h Celler Bouquet d’Alella* 
Gemma Humet. Si canto enrere. Festival d’Estiu www.festivalalella.org

Divendres 3 de juliol

12h Can Manyé*
Visita guiada a l’exposició “Tom Carr. Ecos de Carles Buïgas”. 

Diumenge 5 de juliol

18h Celler Bouquet d’Alella* 
Núvols. Espectacle familiar. Festival d’Estiu. www.festivalella.org

22h Celler Bouquet d’Alella* 
Isabel Vinardell & Isabelle Laudenbach. Festival d’Estiu www.festivalalella.org

Dissabte 4 de juliol



del 6 a l’11 de juliol (ambdós inclosos) a Can Lleonart

SEGON LLIURAMENT
DE BOSSES COMPOSTABLES

si ja teniu el pack de cubell+bosses i recolliu les bosses compostables 
facilitades per l’Ajuntament periòdicament

depenent de si feu ús de la deixalleria entre 6 i 9, o més de 9 vegades

si feu compostatge casolà, ja sigui amb compostador de jardí o d’interior

23/06/15


