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El programa de govern d’ERC+SxA i 
Alella Primer per als propers quatre anys

Del 29 de juliol al 2 d’agost celebrem la 
Festa Major de Sant Feliu

La Festa de la Verema s’avança una 
setmana i es farà el 4, 5 i 6 de setembre 

ERC+SxA i Alella Primer-CP signen un acord de govern i Andreu 
Francisco revalida l’alcaldia amb el vot de 9 dels 13 regidors.  

Comença el mandat  



L’alcalde,
Andreu
Francisco i Roger
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En portada
El nou consistori

El nou govern d’Alella ja ha pres forma i comença a prendre 

posicions. S’ha configurat un govern de vuit sobre tretze elec-

tes, amb la suma dels 7 regidors i regidores d’ERC+SxA i la 

regidora socialista d’Alella Primer. De la voluntat expressada 

de fer un govern de les esquerres el més ampli possible resta 

una bona entesa i voluntat de col·laboració amb Alternativa 

per Alella – CUP. 

I arrenquem el nou mandat continuant molta de la feina que 

havíem estat duent a terme en alguns casos durant molt de 

temps. La primera millora que estrenarem a mitjans del mes 

de juliol és la nova Oficina d’Atenció Ciutadana a l’edifici 

de l’Ajuntament, un espai que permetrà atendre amb mol-

ta més qualitat als veïns i veïnes d’Alella en relacionar-se 

amb la seva administració més propera. Aquesta és la part 

més visible d’una feina de reorganització més profunda que 

ens ha portat a tenir tots els tràmits que un ciutadà pot fer 

amb l’Ajuntament relacionats i documentats, i que aquests 

estiguin a més a disposició de tothom a Internet a través de 

la nova Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana que va entrar en 

funcionament ara farà un parell de mesos, i que ja en permet 

fer una part telemàticament.

El següent serà l’aprovació inicial del projecte executiu del 

nou Espai Cultural al carrer Santa Madrona al ple de finals 

de juliol. En aquest equipament hi haurà l’espai per al Casal 

d’Alella, la sala polivalent amb una capacitat per a prop de 

300 espectadors per a la programació cultural i espais per a 

l’escola de dansa municipal i per a la pràctica musical. Du-

rant la Festa Major exposarem públicament aquest projecte 

per tal que el coneixeu i puguem recollir les vostres opinions 

i suggeriments. Estem treballant per tal que les obres del nou 

equipament puguin començar la primavera vinent.
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través de mòbil alellAPProp seguiu-nos a facebook i a twitter
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Les tretze cares del desè mandat
L’EqUIP DE gOvERN

Anna Alfaro Lucas Frederic Salas Mañas

Ana Fernández Amela Laura Ribalaiga Prats Isabel Nonell Torras glòria Mans Cervantes

Regidora de les àrees de:
 Adolescència i Joventut 

i Equitat 

Regidor de les àrees de:
 Civisme i Seguretat Ciutadana, 

Cultura i Festes Populars 

Regidora de les àrees de:
Emprenedoria, 

Comerç i Consum, 
Salut i Esports 

Regidora de les àrees de:
Administració, Comunicació, 

Promoció Turística 
i Transparència

Regidora de l’àrea de
Serveis a les persones: 

Serveis Socials, 
Ocupació i Habitatge

Regidora de les àrees de:
Serveis Municipals i Via Pública, 

Obres Públiques 
i Mobilitat

L’OPOSICIÓ

Esteve garcia-Ossorio Barrosso

Teresa vilaró Comas

Regidora de les àrees de:
Educació

Cooperació Internacional
i Medi Ambient 

Mercè Marzo gómez Josep Bardés Conesa

Annerose Bloss

Alcalde
Regidor de les àrees de:

 Hisenda, Participació Ciutadana i 
Urbanisme 

Andreu Francisco Roger
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Renovació del pacte de govern
·······················································································································································
L’acord de govern signat per ERC+Sumem per Alella i Alella Primer-CP el 12 de juny. 
·······················································································································································

Codi ètic de l’equip de govern 

1. L’equip de govern està constituït per mem-
bres de les diverses formacions que el compo-
nen i comparteixen els mateixos drets i deures 
pel que fa al funcionament intern i la dinàmica 
de l’equip de govern.

2. Tots els regidors es comprometen a respectar 
els acords i les decisions de la majoria.

3. Tots els regidors es comprometen a defensar pú-
blicament el programa de govern, sense avantpo-
sar-hi qüestions d’interès personal, que en cap cas 
no podran ser assumides per l’equip de govern.

4. Tots els regidors hauran de vetllar perquè les 
seves accions públiques no perjudiquin la imatge 
de l’equip de govern ni es contradiguin amb els 
principis del programa de govern.

5. Els regidors gaudiran de plena autonomia en 
la gestió de les àrees que tindran delegades, 
sempre d’acord amb la plena corresponsabilitat 
amb el conjunt de l’acció de govern.

6. Les formacions es comprometen a presentar 
les propostes i mocions d’urgència a la Junta 
de Govern, per tal de consensuar-les. Tanmateix 
podran abstenir-s’hi quan afecti qüestions de 
caràcter ideològic o campanyes polítiques de 
partit que no siguin compartides.

7. El vot dels grups municipals als plens serà 
unànime, previ consens, tret dels casos en què 
el vot afecti conviccions morals o religioses 
individuals i d’aquells aspectes per als quals 
prèviament s’hagi acordat el vot lliure.

8. En el cas d’incompliment d’alguna d’aques-
tes set clàusules o d’algun dels punts de l’acord 
de govern, els regidors podran donar per finalit-
zada aquesta relació.

Les formacions polítiques d’ERC+SxA i 
Alella Primer-CP van arribar a un acord 
programàtic de govern per al mandat 
2015-2019.

L’acord dóna continuïtat a l’entesa 
iniciada el juny de 2004 en la vida 
municipal del poble, amb la volun-
tat de desplegar polítiques de progrés 
posades al servei de les persones i de 
la millora de la seva qualitat de vida i 
benestar, del desenvolupament soste-
nible del territori i de la gestió eficient 
dels recursos municipals d’Alella.

Aquestes polítiques han de fona-
mentar-se, en primer lloc, en el trac-
tament transversal dels processos polí-
tics de presa de decisions i de la gestió 
tècnica de les diferents àrees de l’ad-
ministració local, mitjançant el treball 
coherent i cohesionat desenvolupat 
des de les diverses regidories.

En segon lloc, els signants mani-
festen la seva voluntat i plena deter-
minació de promoure la participació 
ciutadana per tal d’intentar articular 
les respostes davant dels reptes d’Ale-
lla des d’una àmplia majoria social, 
així com avançar en l’increment de la 
transparència en l’acció pública.

 En tercer lloc i com a pauta d’apli-
cació genèrica a les grans iniciatives de 
l’acció de govern, aquestes polítiques 
exploraran fins on sigui possible l’esta-
bliment del consens amb els grups mu-
nicipals de l’oposició. Per aquest motiu 
es facilitarà als regidors de l’oposició la 
informació i els mitjans necessaris per 
portar a terme la seva feina.

Finalment, aquestes polítiques 
s’orientaran vers l’enfortiment del po-
der local, a través de l’optimització 
dels recursos humans i materials pro-
pis de l’Ajuntament i l’establiment de 
línies de col·laboració amb altres admi-
nistracions supramunicipals.

Ambdues formacions manifesten 
també la seva disposició a poder am-
pliar aquest govern, que té una vocació 
de sumar les esquerres d’Alella, si aca-
bés existint una confluència de volun-
tats amb altres grups municipals.

Les parts signants d’aquest docu-
ment acorden:
1· Acceptar fins al final de l’actual 
mandat municipal l’acord programàtic.
2· Votar Andreu Francisco en el ple de 
constitució del 13 de juny de 2015.
3· L’alcalde delegarà en els regidors 
signants les diferents àrees de govern 
segons el Cartipàs acordat.
4· La Junta de Govern Local estarà pre-
sidida per l’alcalde i formada per tres 
regidors o regidores d’ERC+SxA i la 
regidora d’Alella Primer-CP.
5· Les tres primeres tinences d’alcaldia 
correspondran a ERC+SxA i la quarta 
a Alella Primer-CP.
6· Els signants del present acord es 
comprometen a no presentar al Ple 
Municipal cap proposta de caire muni-
cipal que no hagi estat prèviament con-
sensuada per la Junta de Govern Local. 
Aquest compromís no inclou el cas de 
propostes polítiques d’àmbit supramu-
nicipal presentades per qualsevol grup 
municipal. L’esmentat compromís im-

plicarà la unanimitat en el vot de tots 
els regidors signants de l’acord, llevat 
dels casos previstos en el codi ètic.
7· A nivell nacional, en aquest mandat 
afrontarem reptes que ens poden dur 
a la consecució d’un Estat propi per a 
Catalunya. Els signants de l’acord es 
comprometen a respectar democrà-
ticament l’expressió majoritària de la 
ciutadania i a posar-se a disposició del 
nou Parlament que sorgeixi de les elec-
cions del 27 de setembre. 
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El programa per als propers quatre anys
Resum de l’acord programàtic de go-
vern signat entre ERC+SxA i Alella 
Primer-CP el 12 de juny de 2015. 

Bon govern 
Administració al servei de les persones.
Desplegament del Reglament de Parti-
cipació Ciutadana. 
Increment de la transparència amb un 
portal de Dades Obertes.
Rebaixa de la pressió fiscal en allò pos-
sible, mantenint els nivells de qualitat 
dels serveis.
Més proximitat amb la ciutadania amb 
la nova OAC, presencial i virtual. 
Creació de la figura del Defensor/a de 
la Ciutadania.
Mancomunar serveis amb altres mu-
nicipis quan representi una gestió més 
eficient.

Cultura i educació 
Construcció i posada en marxa del nou 
Espai Cultural del carrer de Santa Ma-
drona.
Potenciació de projectes culturals i 
educatius (Espais de Poesia, Músics 
en Residència, Can Manyé, Alella Viu 
la música, els Juliols de la UB, les Jor-
nades Ferrer i Guàrdia, entre d’altres).
Suport als centres educatius i les 
AMPA; ampliació dels programes de 
reforç escolar i propostes per millorar 
l’aprenentatge d’anglès del jovent.
Creació del Consell d’Infants del poble.
Obertura de pistes esportives dels cen-
tres educatius fora de l’horari escolar i 
ampliació dels camins escolars.
Impuls a la formació teatral, musical i 
plàstica.
Potenciació de l’Escola de Dansa. 
Recerca de recursos per tirar endavant 
la nova biblioteca i l’arxiu municipal. 

Identitat i economia
Promoció de l’enoturisme i lideratge 
del territori de la DO Alella.
Afavorir la rehabilitació de la Torre del 
Governador. 
Millora de l’arxiu històric i suport als 
projectes de recuperació de la memòria 
històrica.
Suport a l’emprenedoria i creació de la 
Xarxa d’Empresaris i Emprenedors. 

Servei d’acompanyament personalitzat 
a les persones aturades. 
Promoció del teixit comercial, dinamit-
zació del Mercat Municipal i del Mercat 
de Marxants.
Planificació del futur parc empresarial 
de la Miralda.
Participació en el procés d’allibera-
ment nacional. 

Atenció a les persones
Replantejament de Serveis Socials per 
fer-ne un Servei d’Atenció a les Perso-
nes de més abast i més proper.
Suport a les famílies amb programes 
d’ajuts a l’escolarització i adequació 
del ajuts a l’IBI.
Promoció de l’envelliment actiu i po-
tenciació del SAD.
Reforç de les polítiques d’equitat i 
d’acolliment a les persones nouvingu-
des.
Elaboració del Pla Local de Salut.
Aconseguir que una ambulància del 
SEM tingui base a Alella.
Suport i formació a les entitats i el 
voluntariat que desenvolupin tasques 
d’acció social.
Creació d’un banc del temps.
Creació del Consell Municipal de Salut. 

Joventut i esport 
Elaboració del Pla Local d’Adolescèn-
cia i del nou Pla Local de Joventut. 
Desenvolupament d’un programa inte-
gral d’assessories per al jovent.
Potenciació de l’espai deures per a 
adolescents i de la sala d’estudi.
Creació d’una línia d’ajuts per afavorir 
l’emancipació del jovent del municipi.
Impuls a l’emprenedoria social.
Suport als clubs esportius del poble i 
impuls a l’Escola d’Iniciació Esportiva.
Millora de les instal·lacions i elabora-
ció del Mapa Municipal d’equipaments 
esportius. 

Espai públic i mobilitat 
Millora de la pavimentació i accessibi-
litat dels carrers.
Creació de zones d’aparcament prefe-
rent per al veïnatge i implementació de 
tecnologies per facilitar la localització 
de places lliures.

Connexió del passeig de la Riera amb 
Alella Parc i redacció del projecte del 
tram entre Can Lleonart i l’autopista.
Potenciació del taxi a demanda i treball 
amb la Generalitat per ampliar el trans-
port públic a Barcelona.
Petició a la Generalitat perquè aprovi el 
projecte i construeixi la rotonda d’ac-
cés a Can Magarola.
Reclamació per a aconseguir l’elimina-
ció del peatge d’Alella i que en cap cas 
s’allargui la concessió de la C-32.
 
Participació i cohesió 
Reforç de l’àrea de participació.
Creació del Consell del Poble i potenci-
ació de les comissions ciutadanes i les 
audiències públiques.
Més suport al teixit associatiu i al vo-
luntariat. 
Sensibilització i control del civisme.
Afavorir la integració dels nouvinguts.
Manteniment del 0,7% destinat a Coo-
peració Internacional.

Sostenibilitat i territori 
Creació de l’Oficina Verda, potenciació 
de l’eficiència energètica i més suport 
al món agrari, al manteniment de bos-
cos i a la prevenció d’incendis fores-
tals. 
Creació d’una zona d’horts públics.
Desenvolupament del nou servei de 
gestió de residus.
Impuls a la construcció de 12 nous 
habitatges públics de lloguer al Torrent 
Vallbona i la programació d’altres de 
protecció social.

Smart City i seguretat
Recerca d’alternatives per donar cober-
tura d’Internet d’alta velocitat a totes 
les llars, allà on no arribin els opera-
dors privats.
Desenvolupament del Pla Director 
d’Smart City. 
Posada en funcionament d’un sistema 
preventiu basat en la lectura de matrí-
cules de vehicles per tal d’incrementar 
la seguretat als domicilis.  
Implementació de millores organitzati-
ves i tècniques en el cos de la Policia 
Local per fer-la més eficient i propera a 
la ciutadania i als comerços.. 
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A punt per anar de Festa Major 

La Festa Major de Sant Feliu ja està a 
punt d’arribar. En pocs dies totes les 
llars d’Alella rebran el programa d’en-
guany amb prop d’una quarantena de 
propostes pensades perquè la gent es 
diverteixi, gaudeixi de l’espai compartit i  
es relacioni amb la resta de veïns i veï-
nes del poble. El gruix de les activitats 
es concentra entre el 29 de juliol i el 2 
d’agost, però la festa començarà a es-
calfar motors el 24 i 25 de juliol amb la 
Caminada Popular, el Torneig de Futbol 
Alella Summer Cup i el Torneig de 
Rugby Platja.  

La Festa no seria possible sense la 
implicació i l’entusiasme de les entitats 

························································································································································
Les entitats del poble marquen el ritme de la festa que se celebra del 29 de juliol al 2 d’agost. 
························································································································································

Els Timbalers del Most estrenen activitat pròpia en aquesta Festa Major. 

Cinema a la fresca
“Home: llar dolça llar”, 
les aventures d’un és-
ser maldestre d’un altre 
planeta, és la pel·lícula 
escollida per votació  
popular per a la sessió de 
cinema a la fresca. Serà el 
dimecres 29 de juliol a les 
22.30h a l’Hort de la Rec-
toria. Hi haurà crispetes i 
servei de bar. 

La caminada nocturna 
El 24 de juliol teniu una 
cita amb la 17a Caminada 
Popular, que a les darreres 
edicions és nocturna per 
aprofitar la fresca de la 
nit.  És gratuïta i oberta 
a tothom, només cal em-
plenar el formulari que 
trobareu a www.alella.cat/
caminadapopular abans 
del 22 de juliol. 

Les peres per berenar
El tradicional concurs 
de peres farcides canvia 
d’horari i d’ubicació. Serà 
a les 17.30h de la tarda, 
de l’1 d’agost al pati de 
Can Lleonart. Si voleu 
participar només cal que 
porteu les peres prepara-
des al lloc indicat. A més, 
podrem fer un tastet de 
peres farcides!

del poble que hi col·laboren en l’orga-
nització d’activitats. Cada vegada en 
són més i més diverses. A part de les 
entitats culturals, socials i esportives 
que ja venen col·laborant des de fa 
anys, enguany s’ha sumat al programa 
una entitat veïnal, l’Associació de Veïns 
de Mas Coll amb l’espectacle “Històri-
es d’estrelles”, una vetllada astronòmi-
ca i musical conduïda per Oriol Barga-
lló programada per al 31 de juliol a les 
22h a la Plaça dels Països Catalans. 

Els Timbalers del Most tindran en-
guany el seu propi espai amb la Trobada 
de Timbalers que es farà el 30 de juliol 
a les 19h. Sortiran de la Plaça de l’Ajun-

tament acompanyats dels timbals de 
dues colles més. 

El programa inclou moltes activi-
tats infantils i familiars com ara el con-
curs de dibuix infantil; la baixada d’an-
dròmines; la guerra guarra; la festa de 
l’escuma; el taller i el ball de caretes; el 
cinema a la fresca; el correfoc infantil o 
el torneig de 3x3 de futbol sala, que es 
farà a la nova pista multiesportiva del 
Parc de la Font del Canonge.  

L’Hort de la Rectoria tornarà a con-
vertir-se en un gran envelat per acollir 
les activitats musicals de l’Orquestra 
Parfills, de Gatmon’s, l’Orquestra Selva-
tana i el grup d’havaneres Espingari. 
Aquest espai també serà l’escenari de 
la Nit Jove, que enguany té com a grups 
convidats a Zarigüeya, Un gos robant, 
Orquestra Festuc i DJ Tropical Riots. 

Entre les activitats més populars i 
tradicionals destaquen els correfocs 
dels Diables del Vi d’Alella; les cercavi-
les de la colla de Gegants, Capgrossos, 
Grallers i Timbalers (diürna i noctur-
na); la sortida de la colla de Trabucai-
res del Vi d’Alella; la Tibada de Llibant; 
el sopar popular a la Plaça de l’Ajunta-
ment o el concurs de peres farcides. 

L’Ajuntament anima tothom a par-
ticipar a la Festa i seguir-la des de les 
xarxes socials penjant les seves fotos 
a twitter i Instagram amb l’etiqueta 
#FMAlella #Alella. Més informació a 
www.alella.cat/festamajor.



7JULIOL / AGOST 2015

La tallada de raïm per a adults s’amplia enguany amb la trepitjada de raïm en família.

verema anticipada

La 41a Festa de la Verema s’avança 
una setmana i es farà els dies 4, 5 i 6 
de setembre i no el segon cap de set-
mana de setembre com és habitual 
cada any. L’Ajuntament ha decidit anti-
cipar la data de celebració per no fer 
coincidir la inauguració de la Festa 
amb l’Onze de Setembre, una data en 
la qual a més de celebrar la Diada de 
Catalunya també pot ser el tret de sor-
tida de campanya electoral de les Elec-
cions al Parlament prevista per al 27 
de setembre.

El pregó d’un pagès emblemàtic
La Festa de la Verema tindrà com a 
pregoner un apassionat de la terra i 
una de les persones que més ha lluitat 
pel manteniment de la pagesia a Cata-
lunya: Pep Riera. Lluitador i treballador 
incasable, l’anomenat “guerrer del 
tractor”, és fundador i ex-coordinador 
general del sindicat Unió de Pagesos. 
Actualment és coordinador de Pagesos 
per la Independència, la branca secto-
rial de la pagesia de l’Assemblea Naci-
onal Catalana.  

El programa recupera la conferèn-
cia d’una persona especialitzada en el 
món del vi o la gastronomia, amb Paco 
Solé Parellada, el propietari de llegen-
dari restaurant 7 Portes de Barcelona. 
L’acte es farà diumenge 5 de setembre 
a la tarda a Can Lleonart. La Festa té 
d’altres nom propis: Rosa Vila, Montse 
Velasco i Carlos Puñet. Tres grans es-
pecialistes del món del vi que imparti-
ran les classes magistrals programades 
per als dies 8, 9 i 10 de setembre. 

Trepitjada de raïm en família
La tallada de raïm familiar s’amplia en-
guany amb la trepitjada de raïm. La 
nova activitat s’ha programat per a diu-
menge 6 de setembre a partir de les 
11h. El punt de trobada d’aquesta acti-
vitat familiar serà la vinya testimonial 
de Can Magarola. Allí es tallarà el raïm 
que després es trepitjarà a la part exte-
rior del celler de la Masia de Can Maga-

······················································································································································
La Festa de la Verema s’avança una setmana i es farà els dies 4, 5 i 6 de setembre. 
······················································································································································

rola. La sommelier Rosa Vila, encarre-
gada de dinamitzar l’activitat, 
ensenyarà els assistents com tallar i 
trepitjar el raïm i què han de fer perquè 
el most obtingut es converteixi en vi.  

Segona Beca verema
Amb l’objectiu de fomentar la formació 
de professionals del vi, l’Ajuntament 
convoca la segona Beca Verema, edició 
Paco Solé Parellada, destinada a sufra-
gar el 50% del cost acadèmic del curs 
2015-2016 a quatre alumnes de primer 
o segon curs del Grau Superior de Màr-
queting i Publicitat en el Sector Vitiviní-
cola que s’imparteix a l’Institut Alella. 

Hereus i dames d’honor
Per participar a la Festa com a hereus 
o dames d’honor cal tenir entre 8 i 12 
anys i no haver pres part en l’edició an-
terior. Les inscripcions es fan a Can 
Lleonart fins al 15 de juliol.
 
Concurs d’Aparadors
Per encomanar l’esperit de la Festa de 
la Verema i fer-la més present al poble, 
l’Ajuntament anima els comerços lo-
cals a participar en el Concurs d’Apara-
dors. Les inscripcions es poden fer del 

13 al 30 de juliol des d’aquest enllaç 
www.alella.cat/concursaparadors. 

La verema a Can Manyé
La proposta artística de Can Manyé per 
aquesta Verema és “Paisatge transmè-
dia”: un projecte de Carlota Castells i 
Xavi Saucedo que ens proposa repensar 
la idea de paisatge des de la diversitat 
de diferents medis com el so, el cinema 
i disseny gràfic. L’exposició s’inaugura 
el 3 de setembre a les 20.30h i es po-
drà visitar fins a l’11 d’octubre. 

Inscripcions i venda de tiquets 
Les inscripcions per participar a les di-
ferents activitats de la Festa de la Vere-
ma —la conferència, les visites als vuit 
cellers de la DO Alella, les rutes per les 
masies i per la Vall de Rials o la tallada 
i trepitjada de raïm familiar— es fan a 
partir del 26 d’agost a l’Oficina de Turis-
me. La venda anticipada de tiquets de 
degustacions de la Mostra Gastronòmi-
ca es farà el 3 de setembre, de 10.30 a 
14h i de 16 a 17h, i el 4, 5, 6 de se-
tembre, de 10 a 14h. Els tiquets també 
es podran adquirir durant la celebració 
de la Mostra a l’estand de l’Ajuntament 
instal·lat a l’Hort de la Rectoria. 
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L’OAC i l’ORgT a punt de trasllat
L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
de l’Ajuntament i l’Organisme de 
Gestió Tributària (ORGT) de la 
Diputació estrenen aquest mes les 
noves dependències que han estat 
adequades a la planta baixa de 
l’Ajuntament. Les obres es van ini-
ciar al gener i s’han realitzat per 
fases per poder mantenir l’atenció a 
la ciutadania. Amb la reforma 
s’aconsegueix una superfície útil de 
135m2 que permetrà agrupar en un 
mateix espai l’OAC i l’ORGT. Al tan-
cament d’aquesta edició d’El Full 
s’estava acabant d’instal·lar el 
mobiliari amb previsió de poder 
obrir les portes al públic el 13 de 
juliol. 

voleu acollir a casa joves de Car-
quefou, del 13 al 22 de juliol?
Busquem famílies alellenques, amb 
integrants joves a casa, que vulguin 
acollir un/a jove de 14 a 17 anys del 
municipi agermanat de Carquefou. 
Gràcies a aquest intercanvi, que 
està organitzat pels dos ajuntaments 
i el Comitè d’Agermanament Alella-
Carquefou, una quinzena de joves 
francesos podran fer una estada del 
13 al 22 de juliol en el municipi per 
conèixer el territori i compartir expe-
riències amb els joves alellencs. Els 
joves visitants també participaran 
en les activitats d’Adrenalina de 
l’Estiu. El jovent de les famílies aco-
llidores podrà gaudir d’un cap de 
setmana gratuït visitant el parc 
aquàtic de Water World. Més infor-
mació a adrenalina@alella.cat.

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 

Medi Natural estudia la causa de 
les urticàries originades al Bosquet 

L’Ajuntament ha demanat a l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya i a la Di-
recció General de Medi Natural i Biodi-
versitat de la Generalitat que facin els 
estudis necessaris per esbrinar la cau-
sa que origina les erupcions cutànies 
que han patit algunes persones després 
de la seva estada al Bosquet. Els tèc-
nics de sanitat forestal han agafat mos-
tres del terreny i dels arbres que al tan-
cament d’aquesta edició d’El Full 
estaven analitzant per poder esbrinar la 
causa que provoca aquestes reaccions.

L’Ajuntament recomana la població 
que no faci ús d’aquest espai mentre es 
determina l’origen de la urticària.

···································································································
L’Ajuntament recomana la població que no faci ús d’aquest espai fins que 
s’aclareixi l’origen que provoca les reaccions cutànies. 

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

Tècnics de Medi Natural recullen mostres al Bosquet 

···································································································
A més de millorar el ferm, s’han fet diferents intervencions per afavorir la re-
collida d’aigua de pluja, assegurar l’estabilitat del terreny i evitar-ne l’erosió. 

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

Arranjament del camí de Teià 

L’Ajuntament ha enllestit a principis de 
juliol les obres d’arranjament de cinc 
trams del camí de Teià des de l’avingu-
da del Bosquet fins al fondo de Rials. 
L’actuació pretén millorar l’accés per 
aquest camí i resoldre els problemes 
d’erosió a partir de la realització d’in-
tervencions que afavoreixen la canalit-
zació de les aigües de pluja i la filtració 
del terreny. 

Els treballs s’han dividit en nou 
trams, en funció de les característiques 
i les necessitats d’intervenció. Les solu-
cions proposades per garantir l’estabili-
tat del camí han consistit, bàsicament, 
en reomplir les cunetes de pedra, esta-
blir trenques de drenatge i pous de fil-
tració, potenciar la vegetació als punts 
de recollida d’aigua i protegir els talus-
sos amb cel·les i palissades de fusta. 

A la zona més transitada, el tram 
que voreja el Bosquet, s’ha optat per 

estabilitzar el ferm amb geocel·les, una 
tècnica que permet mantenir el sòl per-
meable i naturalitzat amb un baix o nul 
manteniment.

L’actuació ha estat realitzada per 
l’empresa Naturalea Conservació SL 
per un import de 52.650€ finançat 
per l’Ajuntament i la Diputació de 
Barcelona. 

Al tram del Bosquet s’ha estabilitzat el ferm amb geocel·les. 

····················································································································································································································································
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Equip o col·lectiu de base
Gimnàstica Artística Escola Sta. Maria del Pino 

Equip o col·lectiu masculí de formació
Infantil Alella Futbol Sala

Equip o col·lectiu femení de formació 
Juvenil Club Volei Alella 

Equip o col·lectiu masculí open
Sènior Club Rugby Alella

Equip o col·lectiu femení open
Sènior Alella Futbol Sala 

Esportista masculí de base
Àlex Valle - Indep.
Luca V. Jorritsma - EIE 

Esportista femenina de base
Marina Onielfa - EIE

Esportista masculí de formació
Álvaro Dominguez - Club Futbol Alella

Esportista femenina de formació
Ona Mei Folguera - EIE

Esportista masculí open
Pere Clarà - Club Rugby Alella 

Esportista femenina open
Elisabet Paredes Vilaró - Club Futbol Alella
Tècnic Esportiu 
Yelizaveta Mamudova - Sta. Maria del Pino 

Premis a l’èxit esportiu 

Premis al mèrit esportiu 
Fair Play
Torneig “Mamma mia”
Junts podem 
Recollida aliments i joguines - Alella Futbol Sala 
Compromís i dedicació 
Julio Sánchez - Entrenador taekwondo EIE
Trajectòria esportiva 
Joan Costa - Club Bàsquet Alella 
Projecció esportiva
Àlex Millan - Motociclisme
Roger Bel - Natació adaptada
Esports i empresa
Celler Alta Alella 
Mencions especials del jurat
Rosa Mª Pérez 
Club Esportiu Llars de l’Amistat Cheshire 

La nit de l’esport alellenc 

Foto de família de tots els esportistes nominats i premiats a la segona edició dels premis Alella valora l’Esport. 

Més de 600 persones van assistir al 
lliurament dels premis Alella Valora 
l’Esport que es va celebrar el 3 de juliol 
al Pavelló d’Esports Municipal. La gran 
nit de l’esport alellenc va reunir un gran 
número d’esportistes del municipi en-
tre ells més d’un centenar d’esportistes 
i equips finalistes de les 17 categories 
premiades en aquesta segona edició 
dels premis. 

La iniciativa, promoguda per la Re-
gidoria d’Esports, és un reconeixement 
a persones i entitats alellenques vincu-
lades directament o indirectament a la 
pràctica esportiva d’Alella que han tin-
gut una actuació destacada durant la 
temporada 2014-15. L’acte va ser con-
duït pel periodista i esportista alellenc, 
Víctor Roca. 
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Fi de curs de l’Escola de Dansa
L’Escola de Dansa va acomiadar el curs 
el 13 de juny amb un festival celebrat 
al Teatre La Massa de Vilassar de Dalt 

al qual van assistir més de 300 perso-
nes. Més informació per a la matrícula 
del proper curs a educacio@alella.cat. 

Subvenció per a cursos de natació 
Els infants nascuts el 2009 i empa-
dronats a Alella tenen la possibilitat 
de realitzar un curs de natació sub-
vencionat per l’Ajuntament a la pis-
cina del Complex Esportiu Munici-
pal. Els cursos, d’una hora 
setmanal, es fan d’octubre a maig, 
dimarts o dijous a les 18.30h o bé 
dissabte a les 12h, i les inscripcions 
al Complex Esportiu Municipal. 

Representació dels Musicals d’Estiu
A partir del 15 de juliol es poden 
recollir a l’Oficina de Turisme les 
invitacions per assistir a les repre-
sentacions d’El Rei Lleó i Mary 
Poppins dels Musicals d’Estiu, que 
es faran el 17 i 31 de juliol, a les 
18h, al gimnàs de l’Escola Fabra. 
Són gratuïtes i obertes a tothom. 

························································································MA
RC

 UB
AC

H



10 EL FULL

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

ERC + SUMEM PER ALELLA 

gENT D’ALELLA Setembre, molt per fer!

Comença el curs escolar amb nova direcció a l’Escola 
de la Serreta. Una bona noticia que arriba tard per 
les famílies que han decidit treure els seus fills o 
filles després d’uns anys decebedors. Sembla que 
després d’haver tallat la cinta inaugural tant el De-
partament d’Educació com l’Ajuntament haguessin 
deixat de la ma de Deu una escola en la que estava 
tot per fer. Aquest setembre també serà recordat per 
la pèrdua de les escoles Hamelin i Laie, i amb elles, 
no només pèrdua d’oferta educativa sinó també 
d’ingressos pel nostre comerç, la piscina, els bars i 
restaurants.... I més cases buides, menys recaptació 
i més devaluació.

Gent d’Alella comença el curs amb l’atenció po-
sada en la seguretat i la prevenció, davant la xacra 
que ara toca a un veí i demà a un altre. L’increment 
de robatoris els últims tres anys és alarmant i into-
lerable. El juliol varem organitzar un taller per socis, 
al Ple varem reclamar que es cobreixin de forma im-
mediata les places de policia que fa mesos que estan 
vacants i que s’incrementi la seva dotació pressu-
postària per comptar amb més mitjans. També que 
s’informi la ciutadania sobre quines mesures s’han 
de prendre contra els okupes, una realitat cada cop 
més habitual a Alella.

Però el més de setembre arriba per fi! Serà capaç 

Benvingudes i comiats

Com ja vam anunciar al nostre escrit del darrer Full, 
i amb la intenció d’arribar a configurar un equip de 
govern d’esquerres el més ampli possible, des dels 
dies posteriors a les eleccions municipals del 24 de 
maig, hem anat mantenint converses amb la resta 
de candidatures que van obtenir representació al 
nou consistori.

Una part d’aquestes converses es va concretar 
-com a conseqüència lògica d’una llarga i positiva 
relació en anteriors mandats- en un pacte de govern 
amb Alella Primer-Candidatura de Progrés, que es 
va signar públicament el passat dia 12 de juny. 
Estem segurs que aquesta col·laboració continuarà 
donant bons fruits

En el cas d’Alternativa per Alella-CUP, s’han 
mantingut diverses reunions, alguna d’elles abans 
de la Sessió de Constitució. La bona predisposició 
a continuar amb les converses es va traduir en el 
vot favorable d’aquesta formació a la investidura 
d’Andreu Francisco com a Alcalde. Des d’aquí vo-
lem agrair aquest vot favorable, així com l’abstenció 
del regidor de CiU i la regidora del PP. Gràcies a 
tots ells per la confiança dipositada i la més cordial 
benvinguda als nous regidors i regidores.

En la continuació de les converses amb AA-
CUP, se’ls han ofert responsabilitats concretes en el 

de donar resposta als anhels de tanta gent, i perquè 
no dir-ho, també de posar fi al cansament de moltes 
persones fartes de la polarització independència sí, 
independència no?. A nosaltres se’ns fa incompren-
sible trobar ple de teòrics sobiranistes a tots els par-
tits siguin de dretes o d’esquerres que estan donant 
suport al TTIP, l’atemptat més gran viscut contra la 
democràcia i el sobiranisme. Aquí a Alella brindarem 
per la Verema !

Mercè Marzo,  portaveu del grup municipal de Gd’A

Andreu Francisco
franciscora@alella.cat

Teresa Vilaró
vilarocm@alella.cat 

Anna Alfaro
alfaroal@alella.cat 

Frederic Salas
salasmf@alella.cat 

Ana Fernández
fernandezaa@alella.cat 

Laura Ribalaiga
lrprats@alella.cat 

Isabell Nonell
nonellti@alella.cat

Mercè Marzo
671 476 858
marzogm@alella.cat

Josep Bardés
607 799 325
bardescj@alella.cat

www.gentdalella.cat

nou govern i hem allargat tot el possible els termi-
nis per poder arribar a un acord. Tot i que les seves 
bases no han cregut convenient acceptar-ho i, final-
ment, han declinat l’oferiment, continua havent-hi 
una bona predisposició a col·laborar proactivament 
amb l’equip de govern. 

Així doncs, un cop tancat l’equip humà que con-
forma el nou govern municipal, el Ple Extraordinari 
que tindrà lloc el dijous 9 de juliol, aprovarà defi-
nitivament el Cartipàs Municipal que recull les di-
ferents responsabilitats dels seus membres. Parlant 
de persones, volem aprofitar per acomiadar amb tot 
el nostre agraïment a en Marc Almendro i a l’Anna 
Teixidó, que durant els darrers anys han desenvolu-
pat una feina encomiable des del nostre grup i als 
que desitgem tot l’èxit en aquesta nova etapa.

Des d’aquest espai aprofitem per a convidar-vos 
a participar activament de tots els actes que aquest 
calorós estiu alellenc ens ofereix: Festival d’Estiu, 
Festa Major, Festa de la Verema, etc, a la vegada 
que us demanem extremar les mesures de precau-
ció i prevenció davant els incendis. Que tingueu un 
bon estiu!
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Esteve Garcia-Ossorio 
Barrosso 
garciaossoriobe@
alella.cat 

CONvERgÈNCIA I UNIÓ 

ALTERNATIvA PER ALELLA-CUP No entrem a govern

Com ja va ser apuntar en l’escrit anterior, Alterna-
tiva per Alella - CUP va decidir en assemblea de 
membres i simpatitzants no entrar, en aquests mo-
ments, al Govern municipal. I així ho varem comu-
nicar oficialment als grups d’ERC i Alella Primer en 
una cordial reunió mantinguda a principis d’aquest 
mes de juliol. 

Des de ERC-Sumem per Alella ens havia estat 
oferta l’àrea de Medi Ambient i el projecte de des-
plegament de la Llei de Transparència, àrees que 
nosaltres considerem ben rellevants i en les que 
segur col·laborarem. 

Conseqüents amb el nostre compromís d’inves-
tidura i amb el programa, remarquem que el fet 
d’estar fora del Govern no serà excusa per a restar a 
la contra. Ans el contrari, des del nostre grup polític 
reiterem la voluntat de treballar conjuntament i res-
ponsabilitzar-nos de projectes concrets aportant, 
sempre que siguin d’utilitat, tant els nostres conei-
xements tècnics i vivencials com el nostre temps. 

La primera mostra d’aquesta voluntat conjunta 
és el pacte i compromís de celebrar una exposició 
pública del projecte del futur Casal d’Alella, amb 
explicacions, material visual i recollida de suggeri-
ments, abans de les vacances d’agost.

Així també, de les reunions mantingudes du-
Oriol Font
fontco@alella.cat

Claretat 

CDC Alella va anticipar el que havia de venir: la fi 
de CiU. La deslleialtat sistemàtica del líder d’UDC 
amb el President de la Generalitat no era gratuïta. 
Duran i els seus remàvem des de dins contra la in-
dependència de Catalunya. Volem manifestar aquí 
la nostra sintonia i suport als hereus de la UNIÓ 
DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA de 1931, un partit 
històric digníssim en mans d’uns dirigents indignes.

Quatre anys enrere UDC no només no havia po-
sat cap obstacle a la confecció de la llista electoral, 
sinó que fins i tot CDC li va haver de suggerir un 
nom per al “seu” número dos... prèvia l’afiliació al 
partit. El 2013 aquest regidor “prestat”, ja com a 
president local d’UDC, va marxar de l’Ajuntament 
deixant plantat el grup municipal, sense previ avís, 
just quan es tancava l’acord de govern amb ERC 
del qual ell també n’era partícip. Des de llavors, 
cap noticia del soci de federació. Cap ni una. 

Així va ser fins que en les darreres eleccions 
UDC va reaparèixer amb exigències. Seguint direc-
trius comarcals, el seu president va posar sobre la 
taula noms i llocs per a la llista electoral: una oferta 
que “CDC no podia rebutjar”. Noms i llocs innego-
ciables en base a un inexistent dret a “quota muni-
cipal”. UDC havia de col·locar els seus com fos, al 
marge dels canals estatutaris de la federació. No 

només no es va considerar cap proposta de CDC per 
al necessari consens, i es va impedir votar en as-
semblea, sinó que no es va tenir cap recança en fer 
un ús mesquí de certs personalismes. Anaven forts. 
Fins el darrer minut. Però no vam cedir, i la direcció 
de CDC ens va fer costat (la norma ens va impedir, 
però, anar a les eleccions només com a CDC, tal 
com volíem). Després van venir els plors i les admo-
nicions. També des del PP i l’esquerra independen-
tista local s’ha plorat hipòcritament la mort de CiU 
Alella, donant lliçons de formes a CDC. En fi.

Cal posar llum als fets, sobretot en política. 
CDC tenim el compromís de ser clars, en tot i en 

tot moment. Bon estiu.

rant aquestes setmanes, el Govern i Alternativa per 
Alella - CUP hem arribat, a acords verbals per a 
treballar conjuntament, entre d’altres, sobre l’equi-
pament de Can Magarola, la revisió d’usos i espais 
de la futura biblioteca municipal i arxiu històric a 
la fàbrica de pintures, i estudiar vies per a que el 
foment de l’ocupació pública local afavoreixi també 
el treball cooperatiu.

Així doncs, no ens deixem abatre per la canícula 
i continuem amb la nostra tasca.

Συγχαρητήρια ελληνικού λαού!
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Annerose Bloss
blossa@alella.cat

PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROgRÉS Nou mandat

Comencem una nova etapa, amb un nou mandat, 
en el que s’ha tornat a apostar per un govern d’es-
querres i de progrés. Tot i la majoria guanyadora 
en regidors d’ERC+SumemxAlella, hem acordat 
un pacte de govern que serà sòlid per fer front a 
aquests pròxims quatre anys. I aquest no vol ser un 
pacte de continuïtat només, sinó un pacte per con-
tinuar millorant dia a dia el nostre poble i la vida 
de les seves persones.  Perquè el punt en comú és 
la voluntat de treballar pel futur d’Alella i perquè 
aquest, sigui el poble de totes i tots els que hi vi-
vim.

Molts projectes per davant, com la consecució 
del futur equipament sociocultural i el Casal, la Bi-
blioteca, el desenvolupament de la Miralda com a 
nou espai de generació d’economia entre d’altres; 
però el més important de tots aquests projectes és 
el social, poder garantir uns bons serveis als ciuta-
dans i ciutadanes d’Alella.

Des de les àrees en les que Alella Primer-Can-
didatura de Progrés té responsabilitats de govern 
en aquest mandat, ens comprometem a continuar 
impulsant i millorant activitats que promoguin la 
vida activa de les persones i que donin resposta a 
les seves necessitats. 

Volem donar un nou impuls a l’emprenedoria i 
Glòria Mans
manscg@alella.cat

El mago de Oz

Nuestro alcalde es como el mago de Oz que ven-
de ilusión para Alella! El resultado fantástico para 
Andreu Francisco y su equipo lo confirma! Hasta 
cuando???

Porque realmente este humo que nos vende nu-
estro alcalde está por ver ya que basándose en el 
independentismo naturalmente no puede funcionar 
visto que Europa tiende a unificarse cada vez más 
y nuestro municipio tiende a empequeñecerse! Con 
estas ideas radicales está demostrado que los ex-
tremismos no conducen a nada bueno lease Cuba, 
los antiguos naciones tras el telón de acero y re-
cientemente Venezuela (que no tienen ni leche ni 
papel higiénico)!

Podrá el independentismo terminar así?
Desgraciadamente estas políticas no van en 

bien del ciudadano de a pie ya que los impuestos 
recaen siempre sobre los más necesitados!

Ningún político nos da explicaciones en referen-
cia de los costes reales del proceso independentis-
ta. Porque gratis no saldrá!!!!

Lo único que hacen los políticos soberanistas 
con esta propaganda es vendernos HUMO! Ellos se 
recrean en falsas promesas en cuando realmente 
son los hechos los que importan! Las palabras se 
lleva el viento!

al comerç amb noves propostes que aportin un va-
lor afegit a l’economia del nostre municipi, al costat 
dels professionals i les empreses, donant-los suport 
per facilitar la posada en marxa dels seus projectes, 
posant les condicions idònies per tal que les nos-
tres empreses puguin crear ocupació i a la vegada 
realitzar activitats que dinamitzin l’àmbit econòmic 
del poble.  

D’altra banda, treballarem per apropar encara 
més l’esport a tothom, apostant per treballar en la 
promoció de l’activitat física i esportiva, amb els 
reptes d’anar creixent i garantir oportunitats perquè 
l’esport estigui a l’abast de totes i tots, entenent 
l’esport com activitat que contribueix positivament 
a cohesionar la societat, fomentant el respecte, la 
cooperació i la integració entre les persones. 

Així doncs, entomem aquest nou mandat amb 
molta més il·lusió, amb moltes més ganes de con-
tinuar treballant per oferir un bon servei als nostres 
veïns i veïnes, però sobretot amb un objectiu i una 
prioritat, el de crear un bon marc de convivència i 
ajudar en tot allò que puguem a trobar solucions 
als problemes reals dels alellencs i les alellenques.

Bona Festa Major i Bon Estiu!

Muchos ciudadanos de Alella queremos solu-
ciones a los problemas flagrantes que tenemos en 
Alella con la máxima calidad al mínimo coste! Hay 
que buscar soluciones bien pensados con la ayuda 
de la participación ciudadana y mediante informes 
públicos por parte de los regidores actualmente en 
el poder! 

Al fin y al cabo no se solucionan muchos de 
los problemas que tiene el municipio con buenas 
palabras y siempre se termina enfocándolo hacia la 
independencia!
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Acords del Ple
PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT D’ALELLA DEL  26 DE MARÇ. Podeu consultar l’acta de Ple  a www.alella.cat

Liquidació positiva del pressupost de l’exercici 2014.
El Ple va quedar assabentat del decret d’alcaldia d’apro-
vació de la liquidació de pressupost de l’Ajuntament cor-
responent a l’exercici 2014. Els comptes de l’any passat 
s’han tancat amb un resultat pressupostari ajustat de 
2.009.137€, un romanent de tresoreria de 6.825.260€ 
i un romanent de tresoreria per a despeses generals de 
2.134.585€.
El Ple queda assabentat. 
Contracte d’opció de compra i tempteig sobre els Jardins 
de la Torre del Governador.
El Ple va aprovar el contracte signat el 5 de març amb la 
mercantil Torrebernadas SL segons el qual l’Ajuntament 
manté durant un any l’opció de compra i el dret de temp-
teig sobre els jardins de la Torre del Governador per un 
import d’un milió d’euros.
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, CiU, PSC, PP i 
una regidora de Gd’A i l’abstenció d’un regidor de Gd’A.
Aprovació de la rectificació de l’Inventari de Béns Munici-
pals referida al 31 de desembre de 2014.
El Ple va aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns 
Municipals de l’Ajuntament d’Alella actualitzada a data 
del 31 de desembre de 2014, valorat en un import de 

81.493.282,34 euros. 
Aprovat per unanimitat.
Aprovació expedient de modificació de crèdit. 
El Ple va aprovar un expedient de modificació de crèdit 
per poder fer front a diferents despeses per a les quals 
la consignació en el pressupost ordinari és insuficient. 
L‘expedient inclou un canvi de partida per un import de 
65.000€ destinades a les despeses de mobiliari i altres 
materials, vinculats a la reforma de l‘Oficina d‘Atenció Ciu-
tadana (OAC). També s‘aprova una modificació de crèdit 
per un import de 45.000€ procedent de la partida del 
fons de contingències que es destinen a satisfer una part 
de la paga extra dels treballadors que havia quedat retin-
guda l‘any 2012.  
Aprovat per unanimitat.
Adjudicació del contracte del servei de neteja viària. 
El Ple va aprovar adjudicar a l’empresa UTE Fomento de 
Construcciones y Contratas S.A. i Limasa Mediterránea 
S.A. el contracte de servei públic de neteja viària d’Alella 
per un import anual de 332.932€.
Aprovat per unanimitat.

Consells generals
Protegiu les obertures de més fàcil accés: finestres de cuina i bany, portes de 
tanca corredissa, etc.
Connecteu sempre l’alarma quan marxeu de casa o aneu a dormir. 
Deixeu un llum encès a la nit a l’exterior del domicili, podeu disposar de llums 
que s’activen amb temporitzador.
No deixeu les claus de casa en els vehicles aparcats.
Si observeu moviments estranys de persones que us facin sospitar, truqueu la 
policia.

Dins de casa
Si creieu que un estrany hi ha entrat o hi vol entrar, obriu les llums i crideu.
Eviteu SEMPRE la confrontació amb qualsevol intrús i faciliteu-ne la fugida.
Mireu a l’exterior per si veieu algú o un cotxe desconegut i truqueu la policia.

En sortir de casa
Comproveu que tots els accessos estiguin tancats.
Tanqueu la porta amb clau.
Connecteu l’alarma. 
Si torneu al domicili i observeu que algú hi ha entrat, no entreu i truqueu la 
policia.

Denúncies
Podeu denunciar els fets a la Policia Local o al Cos de Mossos d’Esquadra i 
també a l’adreça d’Internet www.gencat.net/mossos

Telèfons d’interès
Policia Local d’Alella
93 555 24 12
Mossos d’Esquadra
112
Emergències
112

Important
Si escolteu un soroll estrany o ad-
vertiu la presència de persones amb 
actitud sospitosa a les rodalies del 
vostre domicili, no dubteu trucar a 
la policia. Així mateix, si observeu 
portes o finestres forçades o indicis 
que s’hagi pogut produir un robatori, 
mantingueu la calma, no toqueu res 
i aviseu la policia, que us indicarà 
els passos a seguir i durà a terme la 
investigació adequada amb personal 
especialitzat.

Recomanacions de seguretat per prevenir els robatoris al domicili
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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 14 al 19 de juliol
Del 11 al 16 d’agost / 22 i 27 de setembre 
Dimarts a dissabte de 9.30 a 14 h i de 16.30 a 18.30 h i diumenge de 10 a 13.30 h. 
Dilluns tancat. A la Riera Principal, entre Can Vera i el carrer Charles Rivel.

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

TARgETA T-10 SOCIAL, ALELLA EXPRÉS I ALELLA CIRCUMvAL·LACIÓ

L’oficina mòbil d’atenció al consumidor atendrà les consultes sobre consum en el bus consum instal·lat a l’aparcament 
de Can Lleonart els dies 10 de juliol, de 10.30 a 13h, i 18 de setembre, de 12 a 13h (www.alella.cat/busconsum)

BUS CONSUM

Propera sessió per tramitar el DNI electrònic a la Policia Local: 19 d’octubre. Data de recollida dels carnets: 23 
d’octubre. 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: JULIOL I AgOST

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

ITINERARIS i PASSEJADES PEL PARCENOTECA

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

Oficina de Turisme
Enotast amb vins de la DO i harmonies. Un dissabte 
de cada mes. Consulta la programació a www.alella.
cat/enotast. Propera cita: 26 de setembre. 

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 JULIOL - DESEMBRE
IBI (3ª fracció domiciliat )                                     01.09.2015
Mercat municipal (3r trimestre)                                      13.07.2015   a  15.09.2015
Taxa ocupació via pública (3r trimestre)                  13.07.2015   a  15.09.2015 
IBI Rústica                                                         04.09.2015   a    05.11.2015
Impost Activitats Econòmiques                                       04.09.2015   a   05.11.2015
Mercat municipal (4t trimestre)                                        01.10.2015   a  02.12.2015
Taxa ocupació via pública (4t trimestre)                           01.10.2015   a  02.12.2015

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

Diumenge 19 de juliol, 12h Cella Vinaria-CAT 
Visita teatralitzada al Parc Arqueològic Cella Vinaria-CAT. 
6€ (coordinacio@cella-vinaria.cat)

Dissabte 25 de juliol, 10.30h Oficina de Turisme*
El cooperativisme. Visita temàtica “Alella, 1.000 
anys d’història”. Inscripcions Oficina de Turisme. 
4,50€ (oficinadeturisme@alella.cat)

Música

segueix-nos a www.alella.cat/festamajor, #FMalella 

Visites i sortides

Cinema 
Dimecres 29 de juliol, 22.30h Hort de la 
Rectoria*
Cinema a la fresca. Projecció de la pel·lícula 
d’animació Home: llar dolça llar. Cinema per a 
tots els públics. L’Oh és un ésser maldestre d’un 
altre planeta, al qui han bandejat els de la seva 
raça per inadaptat. Fugint d’ells aterra al nostre 
món. Servi de bar i crispetes. Gratuït. 

Joc i esport
Dissabte 24 de juliol, 21h Pavelló Municipal* 
Caminada popular nocturna. Inscripcions fins al 22 
de juliol a www.alella.cat/caminadapopular

Divendres 25 de juliol, de 17 a 23h Camp de futbol
Torneig de futbol: Alella Summer Cup.
Organitza: CF Alella

Divendres 25 de juliol, de 19h Casal d’Alella
Domino a la fresca. Inscripcions 19h.
Organitza: Casal d’Alella

Divendres 25 de juliol, 16 a 22h Platja d’Ocata
XXII Torneig de Rugby Platja. A les 22.30h sopar 
obert al públic i lliurament de premis. 
Organitza: Club Rugby Alella

Divendres 31 d’agost, 17h Parc del Canonge*
3x3 infantil de futbol sala.

Diumenge 2 d’agost, 11.30h Pl. de l’Ajuntament
V Campionat de tibada de llibant. Inscripcions al  
(trabucairesdelvialella@gmail.com)
Organitza: Trabucaires del Vi d’Alella 

Infantils
Divendres 17 de juliol, 19.30h Els Garrofers*
El tresor del pirata amb Marionetes Nòmades.
5€ www.festivalalella.org 

Diumenge 19 de juliol, 18h Els Garrofers*
Taller de cuina i la Tropa Sònica.
5€ www.festivalalella.org 

Dilluns 20 de juliol, 18.30h Antigues Escoles Fabra*
Les petits Luthiers. Audició musical i taller de cons-
trucció d’instruments per a infants de 6 a 12 anys. 
3€ (www.festivalalella.org / www.musicsenresidencia.org)

Divendres 31 de juliol, 12h Parc Gaudí*
Festa de l’escuma.

Diumenge 1 d’agost, 19h Plaça de l’Ajuntament
XIX Concurs de dibuix infantil de 3 a 13 anys.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig

FESTIVAL D’ESTIU ALELLA 2015
Divendres 10 de juliol, 22h Can Lleonart* 
Òpera & Eròtica amb Sílvia Roqueta (soprano), 
Marta Planella (mezzosoprano) Miquel Rosales 
(baríton), Xavi Dolç (pianista), Susana Egea, 
(directora d’escena), Cristina Arribas (ballarina i 
figurant) 
15€ (www.festivalalella.org)

Dissabte 11 de juliol, 22h Jardins de Cal Marquès* 
Els Amics de les Arts. 
30-25-22€ (www.festivalalella.org)

Dijous 16 de juliol, 22h Parc de Can Sors*
Judit Neddermann (veu i guitarra), Kathy Sey (cors), 
Andreu Moreno (bateria i percussió), Pau Figueres 
(guitarra espanyola i acústica), Isaac Coll (baix), 
Adrià Plana (guitarra elèctrica). 
Gratuït (www.festivalalella.or)

Dissabte 18 de juliol, 19.30h Els Garrofers*
El Banquet de les Paraules amb Els Versonautas. 
Roqui Albero (Trompeta, flugelhorn i veu), Ana 
Sanahuja (piano i teclats), Gonzalo Rivière 
(maridatge gastronòmic dels Garrofers). 
10-20€ (www.festivalalella.org )

Del 19 al 25 de juliol, Can Lleonart i Escola Ressò* 
Assajos Músics en Residència. Del 19 al 25 de 
juliol, es faran assajos oberts al públic a 
Can Lleonart i a l’Escola Ressò. 
Gratuït (www.festivalalella.org / www.musicsenresidencia.org) 

Dijous 23 de juliol, 22h Església de Sant Feliu* 
Músics en Residència: Trio n.1 en si major, op.8, 
de Johannes Brahms; Septet en mi bemoll major, 
op.20, de Ludwig van Beethoven.
15€ (www.festivalalella.org / www.musicsenresidencia.org)

Divendres 24 de juliol, 22h Can Lleonart* 
Concert Carta Blanca, conduït per Judit Cuixart, 
professora de música i coordinadora de Músics en 
Residència.
5€ (www.festivalalella.org / www.musicsenresidencia.org)

Dissabte 25 de juliol, 22h Església de Sant Feliu* 
Chanson perpetuelle op.37, de Ernest Chausson; 
Sextet, de Krzysztof Pendereki; Quintet n.2 en la 
major, op.81, d’Antonin Dvorak. 
15€ (www.festivalalella.org / www.musicsenresidencia.org)

REPRESENTACIÓ DELS MUSICALS D’ESTIU

Divendres 17 de juliol, 18h Escola Fabra* 
Representació d’El Rei Lleó. Musicals d’Estiu. 
Recollida d’entrades a l’Oficina de Turisme a partir 
del 15 de juliol.
Gratuït (www.alella.cat/casalsestiu)

Divendres 31 de juliol, 18h Escola Fabra* 
Representació de Mary Poppins. Musicals d’Estiu. 
Recollida d’entrades a l’Oficina de Turisme a partir 
del 15 de juliol.
Gratuït (www.alella.cat/casalsestiu)



Nom

Adreça

Cognoms Edat

Manca vehicleDescripció:

Telèfons de contacte

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades s’incorporaran en el fitxer automatitzat per a la gestió de les funcions pròpies 
de l’Ajuntament, i només es cediran a tercers en els casos i en les condicions previstes legalment. El responsable del fitxer és l’Ajuntament d’Alella, on us podreu dirigir per a exercir el vostre dret d’accés, rectificació i 
cancel·lació de les vostres dades personals o formular oposició al seu tractament mitjançant comunicació escrita.

Malaltia Major de 65 anys Viu sol/a Mobilitat reduïda

Altres:

Correu electrònic

11 DE JULIOL
ELS AMICS DE LES ARTS

16 DE JULIOL
 JUDIT NEDDERMANN 

18 DE JULIOL
EL BANQUET DE LES PARAULES 

23 I 25 DE JULIOL
MÚSICS EN RESIDÈNCIA


