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BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

AJUNTAMENT D’ALELLA

Nº322  gener de 2016

Segona convocatòria d’ajuts a menors 
per al curs 2015-2016. 

el 17 de gener es posa la primera pedra 
de l’espai Cultural.

L’11 de gener s’obren les inscripcions 
a Can Lleonart i a l’espai Jove. 

El 15 de desembre es va constituir l’òrgan consultiu i de 
deliberació més ampli previst dins del Reglament de Participació.

El Consell de Poble   



L’alcalde,
Andreu
Francisco i Roger
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Aquest serà un mandat marcat per la voluntat política d’apro-
fundir en la participació ciutadana i la transparència. 

A l’escrit del mes d’octubre us parlava de l’aprovació inicial 
per part de la Junta de Govern del Pla d’Actuació Municipal, 
el document estratègic de planificació, que recull els objec-
tius, projectes i les accions més rellevants que configuraran 
l’acció del Govern municipal per al mandat 2015-2019. Al 
Ple del 22 de desembre vam aprovar definitivament el PAM 
amb els vots favorables d’onze dels dotze regidors i regidores 
presents. Entremig de les dues aprovacions es va obrir un 
període de tres setmanes per poder fer-hi aportacions del que 
van participar set ciutadans, tres entitats i dos dels quatre 
grups municipals a l’oposició, amb els qui es va parlar i es van 
acabar introduint part de les seves propostes.

El 15 de desembre es va constituir i es va informar del PAM al 
Consell de Poble, un nou espai de participació format per re-
presentants de totes les entitats del poble, dels consells muni-
cipals participats per la ciutadania com són el de Cooperació 
Internacional i l’Escolar i per tots els electes locals. 

I el proper 18 de gener es convocarà la primera Audiència 
Pública per explicar a tota la ciutadania el PAM, els pressu-
postos i les ordenances fiscals per a 2016. Tant el Consell 
de Poble com les Audiències Públiques són espais de nova 
creació, recollits al Reglament de Participació Ciutadana que 
vam aprovar al final de l’anterior mandat. 

Entre els mesos de novembre i desembre hem dut a terme 
un concurs d’idees per tal d’instal·lar un conjunt escultòric 
al giratori de la riera Coma Fosca del que també hem volgut 
que la ciutadania pogués dir la seva sobre quina preferència 
tenien de les tretze propostes presentades per onze artistes. 
Finalment la guanyadora va ser l’escultura presentada per 
l’alellenca Fili Plaza, que va ser la primera opció dels 161 
veïns i veïnes que van participar i la tercera de les opcions 
més valorades pel jurat.

Per acabar avançar-vos que durant el primer trimestre de l’any 
crearem el Portal de Transparència de l’Ajuntament i l’espai 

web de seguiment del PAM. Nous temps, nous reptes.
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Alella ja té Consell de Poble 

El 15 de desembre, es va constituir el 
Consell de Poble d'Alella, l’òrgan con-
sultiu més ampli de participació i deli-
beració previst dins del Reglament de 
Participació Ciutadana. Tal i com esta-
bleix aquest reglament, el Consell de 
Poble està format per l’alcalde, tots els 
regidors i regidores de l’Ajuntament, un 
representant de cada consell sectorial i 
de cadascuna de les entitats inscrites 
al Registre Municipal d’Entitats.

En la primera reunió, que va tenir 
lloc a les golfes de Can Lleonart, van 
participar més d’una trentena de per-
sones, entre regidors i regidores, repre-
sentants dels consells municipals i 
membres de les entitats. A la sessió, 
l’alcalde d’Alella, Andreu Francisco, va 

exposar les línies bàsiques del pressu-
post municipal, de les ordenances fis-
cals i del Pla d’Actuació Municipal 
2015-2019. L’exposició va anar prece-
dida d’una introducció en la qual l’al-
calde va explicar el funcionament del 
Consell de Poble i les seves funcions, 
que són les de debatre i deliberar sobre 
temes que afecten a la globalitat del 
poble. 

Segons estableix el Reglament de 
Participació Ciutadana, l’alcalde, com 
a president del Consell de Poble, con-
vocarà almenys una sessió a l’any, i 
també podrà convocar el Consell a pe-
tició d’un mínim del 15% de les enti-
tats inscrites al Registre Municipal 
d’Entitats, que tinguin interès en trac-
tar alguna qüestió específica. Després 
d’aquesta primera reunió, caldrà de-
senvolupar en un reglament el funcio-
nament intern del Consell amb la cre-
ació de la Comissió Permanent i els 
grups de treball.

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

Les funcions del Consell de Poble són 
debatre i deliberar sobre temes que 
afecten a la globalitat del poble. 
···················································

Audiència Pública, el 18 de gener
L’Ajuntament ha convocat la primera 
Audiència Pública del mandat per al 
18 de gener a les 19.30h a les golfes 
de Can Lleonart. Contemplades tam-

bé dins del Reglament de Participació 
Ciutadana, les audiències públiques 
són una trobada dels responsables 
municipals amb la ciutadania per tal 
de donar informació sobre determina-
des activitats o programes d’actuació. 

Segons el que estableix el regla-
ment, es convocaran anualment al-
menys dues sessions d’Audiència Públi-
ca referides a pressupostos de l’exercici 
i d’altres assumptes d’interès general. A 
aquesta primera Audiència Pública es 
parlarà dels pressupostos municipals, 
de les ordenances fiscals i del Pla d’Ac-
tuació Municipal del mandat. 

El Ple aprova el PAM 
El Ple de l’Ajuntament va aprovar el 22 
de desembre el Pla d’Actuació Munici-
pal 2015-2019, el document estratègic 
de planificació que recull quins són els 
objectius, les línies a seguir, els projec-
tes i les accions més rellevants que con-
figuraran l’acció del govern municipal al 
llarg del mandat. El PAM va ser aprovat 
amb els vots a favor d’ERC+SxA, Alella 
Primer-CP, Gd’A i Alternativa per Alella-
CUP, i l’abstenció de CDC. 

El document aprovat definitivament 
incorpora 26 actuacions més que la 
proposta inicial aprovada per la Junta 
de Govern, que són fruit d’aportacions 
realitzades durant el període d’exposi-
ció pública per dos grups municipals de 
l’oposició (Gd’A i Alternativa per Alella-
CUP), tres entitats (l’AMPA de l’Escola 
la Serreta, Cerquem les Arrels i l’Asso-
ciació de Veïns de Comafosca; i de set 
ciutadans i ciutadans. 

El PAM es divideix en 9 àmbits 
i inclou un total de 148 accions que 
es preveuen desenvolupar al llarg del 
mandat. 

·······················································································································································
El 15 de desembre es va reunir el Consell de Poble i el 18 de gener es farà la primera Audiència Pública 
del mandat. 
·······················································································································································

A la primera reunió del Consell de Poble van participar una trentena de persones. 

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

El Reglament de Participació Ciutadana 
estableix la convocatòria d’almenys dues 
Audiències Públiques anuals. 
···················································
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L’Ajuntament manté el preu de la T-10 social
Els bitllets de bus

TIPUS
Senzill 
T-10 
T-Jove*
T-Mes*
T-50/30 
T-70/30
T-Trimestre
T-Trimestre aturats 
T-Dia          

(*) Bonificació per a famílies nombroses i monoparentals. 

2 ZONES
3€

19,60€
142€
71€

86,05€
192€

29,85€
12€

1 ZONA 
2,15€
9,95€
105€

52,75€
42,50€
54,90€

142€
29,85€
7,60€

Enguany no s’incrementen les tarifes de 
transport públic que es mantenen igual 
que l’any passat en la major part dels 
títols i es rebaixen alguns dels abona-
ments. El preu del bitllet senzill d’una 
zona (que és el que serveix per a viatjar 
en les línies de bus d’Alella) es manté en 
2,15€ i la T-10 segueix costant 9,95€. 

Els abonaments T-Mes, T-Trimestre 
i T-Jove de dues a sis zones es rebai-
xen entre el 9 i el 2% per afavorir la 
mobilitat en els desplaçaments interur-
bans. Així la T-Jove de dues zones, que 
és la que s’utilitza per anar d’Alella a 
Barcelona, passa de 155 a 142€, la 

T-Trimestre de 211 a 192€ i la T-Mes 
de 77,45 a 71€. 

La T-10 social es manté a 6,80€
Per afavorir l’ús de transport públic, 
l’Ajuntament subvenciona una part del 
títol T-10 d’una zona a joves menors de 
25 anys, majors de 65 anys, persones 
aturades o amb discapacitat. El Con-
sistori manté la mateixa tarifa des de 
l’any 2011, que és de 6,80€. Aquest 
títol subvencionat només serveix per a 
les línies de transport local i es pot ad-
quirir a les oficines de l’Ajuntament i a 
l’Espai Jove. 

Més d’un centenar de famílies reben ajuts a menors
·······················································································································································
Del 18 al 29 de gener es poden presentar les sol·licituds a la 2a convocatòria d’ajuts a menors del curs 2015-2016. 

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

L’Ajuntament va destinar l’any passat 
més de 111.000€ a ajuts a menors.   
Són prestacions que ajuden a sufragar 
les despeses de menjador, llibres i ma-
terial escolar i el pagament de la llar 
d’infants a les famílies que es troben 
en una situació de vulnerabilitat social 
i manca de recursos econòmics.  

La quantia de les subvencions i el 
número de menors que es beneficien 
d’aquest suport pràcticament s’ha du-
plicat en els darrers sis anys. L’any 
passat, es van beneficiar d’aquest 
ajuts un total de 175 menors, de 108 
famílies que van presentar les sol-
licituds i reunien els requisits requerits 
a la convocatòria. Més del 80% dels 
menors que van rebre les prestacions 
són nascuts a Catalunya, i un 18% 

procedeixen d’Amèrica llatina, nord 
d’Àfrica i Europa.  

A més d’aquests ajuts específics 
per a l’escolarització de menors, l’àrea 
de Serveis a les Persones va concedir 
l’any passat més de 46.000€ d’ajuts 
per cobrir necessitats bàsiques de fa-
mílies d’Alella amb manca de recursos. 

PROCEDèNCIA
Catalunya: 144 menors
Amèrica llatina: 15 menors
Nord d’Àfrica: 15 menors
Europa: 1 menor
Total: 175 menors

2a convocatòria d’ajuts a menors
L’Ajuntament obre del 18 al 29 de ge-
ner la segona convocatòria d’ajuts per a 
menors per al curs escolar 2015-2016. 
Les sol·licituds s’han de lliurar, junta-
ment amb tota la documentació reque-
rida, a les oficines de l’Àrea de Serveis a 
les Persones (pàg. 13). 

Evolució dels ajuts per a menors 
120.000 €
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80.000 €

60.000 €

40.000 €

20.000 €

0
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L’escultura del giratori estarà inspirada en l’agermanament d’Alella amb el poble francès de Carquefou. 

L’escultura del “bolet” 

L’obra presentada per l’alellenca Fili 
Plaza és la guanyadora del concurs 
d’idees convocat per l’Ajuntament per 
instal·lar una escultura al giratori de la 
Riera Fosca, inspirada en l’agermana-
ment amb Carquefou. La seva proposta 
va obtenir la màxima puntuació dels 
tretze projectes presentats al concurs, 
amb un total de 8,03 punts, 5,03 per 
part del jurat i 3 procedents del vot po-
pular. El jurat estava format per l’alcal-
de i regidor de Participació, Andreu 
Francisco, la regidora de Serveis Muni-
cipals i Mobilitat, Ana Fernández, el 
regidor de Civisme i Seguretat Ciutada-

nes, Cultura i Festes Populars, Fede Sa-
las, els tècnics municipals Xavier Torres 
i Mercè Pomer, l’artista Abdó Martí i la 
critica d’art Fina Duran. Pel que fa al 
vot popular, es van comptabilitzar 307 
vots vàlids emesos per un total de 161 
votants.

La convocatòria estableix una dota-
ció econòmica de 18.000€, en la qual 
s’inclouen els honoraris artístics, la pro-
ducció del projecte, el transport, els 
materials, la col·locació definitiva de 
l’obra al lloc assignat, així com els drets 
de reproducció per part de l’Ajuntament 
d’Alella.

ELS VOTS DE 2015

Un total de 5.140 electors, el 72,21% 
dels cens electoral del municipi, van 
votar a les Eleccions Generals del 20 de 
desembre. La participació va ser  molt 
similar a la dels comicis de fa quatre 
anys quan es va arribar al 72,48%. 

La llista de Democràcia i Llibertat 
va ser la llista més votada amb 1.105 
paperetes (1.142 menys que les ob-
tingudes fa quatre anys per CiU) i el 
23,39% dels vots. ERC passa del 
quart al segon lloc a Alella amb 1.091 
vots (665 més que a les generals de 

Alta participació i molts canvis a les generals 
·······················································································································································
Democràcia i Llibertat va ser la llista més votada, amb un 23,39% dels vots, a dos punts d’ERC amb el 21,35%.

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

2011) i el 21,35%. En Comú Podem 
aconsegueix la tercera posició amb 
984 vots, un 17,89% de l’escrutini, 
i Ciutadans assoleix la quarta posició 
amb 692 vots (el 13,54%). El Partit 
Popular, que va ser la segona força 
més votada en les passades generals, 
passa al cinquè lloc amb el 11,31% 
dels vots, 587 paperetes, seguit del 
PSC que va rebre el suport de 395 
votants, 327 menys que al 2011. A 
Alella es van registrar 31 vots nuls i 
29 en blanc.

Primera pedra de l’Espai Cultural
Després de molts anys d’espera 
aquest mes de gener començarà a 
prendre forma el nou Espai Cultural 
del carrer Santa Madrona. El tret de 
sortida serà el 17 de gener amb la 
col·locació de la primera pedra, un 
acte simbòlic d’inici d’obres que 
l’Ajuntament vol fer extensiu a tota 
la ciutadania, donada la importància 
i el valor que per als veïns i veïnes 
d’Alella té aquest nou equipament 
municipal.  L’acte es durà a terme a 
partir de les 12h al mateix solar en 
el què s’ubicarà l’edifici i consistirà 
en la col·locació oficial de la primera 
pedra i un vermut popular. També es 
convidarà a les entitats a participar. 
Les obres van ser adjudicades en el 
Ple municipal de l’1 de desembre a 
l’empresa Xavier Alsina SA per un 
import de 1.928.256€ i el termini 
previst per enllestir-les és de dotze 
mesos. 

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

dL        erC        en Comú Podem    

Cd’s        PP        PSC        Altres    

21%

23%5%8%
11%

14%

18%
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Noves iniciatives d’enoturisme 
·······················································································································································
Enguany s’estrenen noves activitats que uneixen cultura, vi i gastronomia.
·······················································································································································

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

Es faran quatre visites guiades amb 
tast de vins dedicades a les dones, el 
Modernisme, els senyors i el món pagès.
···················································

L’Ajuntament manté la seva aposta es-
tratègica per l’enoturisme ampliant 
l’oferta d’activitats pensades per difon-
dre la cultura vitivinícola i el patrimoni 
local. A les sessions d’Enotast i Mos-
tast, que s’han anant consolidant al 
llarg del darrer any, s’afegeixen en-
guany els tallers de vins i gastronomia. 

S’han programat cinc sessions als me-
sos de març, juny, juliol, novembre i 
desembre. Amb el vi com a denomina-
dor comú, els tallers tractaran diferents 
temàtiques. N’hi haurà tres de caire 
gastronòmic, dedicats al pernil, el for-
matge i els fumats,  i un musical i lite-
rari amb l’espectacle Esperit de Vinyo-
li.  La sessió de novembre, organitzada 
per la sommelier Rosa Vila, donarà 
protagonisme als  vins que elaboren els 
altres viticultors de la DO Alella, que no 
duen el segell dels vuit cellers coneguts 
del territori. 

La DO Alella també serà present a 
les visites guiades a l’itinerari “Alella, 

1.000 anys d’història”, que incorporen 
un tast de vi i es concreten en quatre 
temàtiques específiques: dones, Mo-
dernisme, senyors i món pagès a Alella. 

L’oferta d’activitats es completa 
amb les passejades pel Parc des d’Ale-
lla. Enguany s’han programat quatre 
sortides que es faran els mesos de 
març, abril, maig i octubre. A les pas-
sejades programades per l’Oficina de 
Turisme d’Alella, cal afegir també el 
programa d’activitats que cada any or-
ganitza el Consorci del Parc de la Ser-
ralada Litoral. Més informació a www.
alella.cat/turisme.

Calendari Enotast i Mostast
dissabte 23 de gener a les 13h 
dissabte 13 de febrer a les 13h
dissabte 12 de març a les 13h 
dissabte 16 d’abril a les 13h
dissabte 7 de maig a les 13h
divendres 18 de juny a les 21h
divendres 2 de juliol a les 21h
dissabte 17 de setembre a les 5h
dissabte 9 d’octubre a les 13h 
dissabte 19 de novembre a les 13h 
dissabte 17 de desembre a les 13h 

enotast: 7 euros (2 vins + harmonia)
Mostast: 3 euros (cal inscripció prèvia)
Informació i inscripcions: Oficina de Turisme 

Tallers de vins i gastronomia 

Taller de tall de pernil amb vins DO Alella
dissabte 19 de març a les 12h

Taller de vins DO Alella. Esperit de Vinyoli
dissabte 18 de juny a les 20h

Taller de tast de fumats i vins DO Alella
dissabte 23 de juliol a les 20h

Taller de tast. Mostra de viticultors DO Alella
divendres 18 de novembre a les 19h

Taller de tast de formatges amb vins DO Alella
dissabte 3 de desembre a les 12h
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Cap de setmana a la neu
L’Àrea d’Adolescència i Joventut 
torna a organitzar un cap de set-
mana a la neu, adreçat a joves 
d’entre 16 i 35 anys. Enguany es 
farà del 29 al 31 de gener i es 
podrà triar entre diferents activitats: 
esquí i snow, activitats de munta-
nya, o un dia de cada. Més infor-
mació i inscripcions a l’Espai Jove 

(www.alellajove.cat). 

Els Tres Tombs tornen 
el diumenge 31 de gener
El 31 de gener es la data prevista 
per a la celebració dels Tres Tombs, 
una tradició popular recuperada 
pels Trabucaires del Vi d’Alella l’any 
2013. La desfilada començarà al 
migdia i la benedicció dels animals 
es farà a partir de les 12.45h a la 
Plaça de l’Ajuntament, al costat de 
l’Església de Sant Feliu. De 9 a 
11.30h hi haurà un esmorzar de 
traginers a la Riera Principal i una 
passejada en poni per a infants. 

XXXIII edició de la Mostra Literària
Del 15 de febrer a l’11 de març es 
poden presentar a Can Lleonart els 
treballs de la fase local de la XXXIII 
Mostra Literària del Maresme. El 
concurs és obert a totes les perso-
nes que visquin o estudiïn a Alella i 
el veredicte es farà públic a la festa 
de lliurament de premis que tindrà 
lloc el dia 8 de maig a les 12h. Ca-
dascuna de les modalitats de prosa 
i poesia consten de 6 categories: la 
A, de 6 a 8 anys; la B de 9 a 11 
anys; la C, de 12 a 14 anys; la D, 
de 15 a 18 anys; la E, de 19 a 25 
anys i la F, per a persones majors 
de 26 anys. Més informació a www.
alella.cat/mostraliteraria. 

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

L’Espai Jove comença temporada 

L’oferta trimestral de l’Espai 16·30 
inclou tallers, sessions formatives i 
monogràfics adreçats a joves de 16 a 
30 anys. Per començar l’any amb ener-
gia s’han programat cursos i tallers de 
ioga, urban sketchin, classes d’anglès 
de preparació per a les proves del First 
i de l’Advanced, exercicis musculars, 
iniciació al tast de cerveses i una sessió 
d’anàlisi de tècnica futbolera.

Càpsules formatives i monogràfics
Les càpsules formatives de la tempo-
rada estan dedicades a tractar temes 
que puguin ajudar el jovent a la recerca 
de feina, l’emprenedoria i ser consci-
ents dels riscos de les xarxes socials. 
També s’han programat dos monogrà-
fics sobre l’igualtat de gènere.  

···································································································
El programa de l’Espai 16·30 d’hivern inclou cursos, tallers, sessions 
formatives i les inscripcions es fan a partir de l’11 de gener.  

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

Sala d’estudi   
La sala d’estudi obre del 4 de gener al 4 de febrer 
perquè els joves de 16 a 30 anys puguin preparar 
els exàmens universitaris. entre setmana de 10 a 
24h i el cap de setmana de 10 a 20h.

Més de 300 corredors al Cros  

Els millors locals 

Pol Saleta. Pre-benjamí masculí
Martina ezcurra. Pre-benjamí femení
Sergi del rio. Benjamí masculí
Pere Caballé. Aleví masculí 
gina Casanovas. Aleví femení
enric Ayma. Infantil masculí 
Júlia Borrell i Carla Morales. Infantil femení
Oriol Casanovas. Cadet masculí
Cristina Vilar.  Cadet femení
elia Ayma. Open masculí 
Laia ruth. Open femení
Isidre Vendrell. Veterà masculí
Katty Torla. Veterà femení

Més de 300 atletes van participar en el 
8è Cros que es va celebrar el 13 de 
desembre al circuit del Bosquet. La 
prova, que es puntuable per al Circuit 
de Cros Maresmenc, va comptar amb 
la col·laboració de voluntaris del Club 
Esportiu Serra Marina. 

Els debats d’actualitat 
L’Espai 16·30 estrena una nova activi-
tat: els debats d’actualitat. Un espai 
de trobada i d’anàlisi de l’actualitat 
política i social. Amb aquesta inicia-
tiva es vol animar el jovent a reflexio-
nar i compartir les seves reflexions. El 
primer debat es farà dijous 10 de març 
a les 20h.

Més informació i inscripcions a 
www.alellajove.cat. 



8 eL FULL6 eL FULLeL FULLeL FULLeL FULLeL FULL

Can Manyé comença l’any amb les reflexions de 
Jordi Fulla sobre les cabanes de pedra i els llindars

Can Lleonart obre l’any amb moltes novetats 
·······················································································································································
L’11 i 12 de gener es fan les inscripcions per a antics alumnes i nous usuaris d’Alella i a partir del 13 s’obren a tothom. 

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

Cursos i tallers: les novetats de la temporada 
Viatge culinari al país de dostoievski
el Japó: moltes coses per conèixer
ruta del patrimoni català
Judaisme, cristianisme, islam i món nòrdic
Claus per entendre el segle XIX
Història del vi d’Alella
L’hort a la primavera
Taller de bonsais
Taller de lletres “scrapejades”
Iniciació al “scrabooking”
Taller d’estampació tèxtil
enneagrana i els nou tipus de caràcters

eines per viure millor
Creació de pàgines web (HTML, HTML5, CSS)
Treu partit de la tablet o smartphone
Posa un toc de creativitat als teus plats
Bacallà com no has fet mai a casa teva
Llegums i verdures
Iniciació als vins dolços naturals
Vins d’Alsàcia acompanyats de choucroute
Vins de la Terra Alta
Tast de formatges ibèrics i harmonies amb vins 
Tast de conserves i harmonies

Can Lleonart comença la programació 
de l’any l’11 de gener amb una setan-
tena de cursos, 23 dels quals són 
nous. Les inscripcions s’obren l’11 i 12 
de gener per als antics usuaris i els ve-

ïns i veïnes d’Alella i a partir del dia 13 
de gener s’obren a tothom. L’oferta del 
trimestre inclou també  tertúlies, cine-
ma i música. Podeu consultar tota la 
programació a www.canlleonart.com

Cinema social
Aquest cicle, programat per la Comissió 
de Cooperació Internacional, ha triat la 
projecció de dues pel·lícules: Un dia 
perfecto (18 de febrer) i Camí a l’esco-
la (14 de març). 

Ritmes a les Golfes 
El cicle té com a convidats a Saphie 
Wells & The Swing Cats (5 de febrer) i 
Eduard Iniestra Grup (19 de febrer). 

Tertúlies 
Cinc temàtiques ben diferents: Lesions 
esportives: prevenció i tractament (21 
de gener), Fryderyk Chopin, el poeta del 
piano (4 de febrer), Amics de l’òpera 
de Can Lleonart (11 de febrer i 10 de 
març), La dona a través de la història de 
l’art (3 de març) i Anàlisis de l’actualitat 
amb Antoni Basses (17 de març).

Can Manyé comença l’any amb  l’expo-
sició “Llindars en el punt immòbil del 
món que gira” de l’artista català Jordi 
Fulla (Igualada, 1967). La proposta, 
que es podrà visitar del 22 de gener al 
14 de febrer,  està formada per pintures 
i una instal·lació amb les què l’artista 
reflexiona sobre la poètica del buit i la 
necessitat de l’home contemporani de 
reprendre la relació esquinçada amb la 
natura. 

Amb aquest projecte pictòric, Jordi 
Fulla desplega una aproximació estètica 
a l’entorn d’una arquitectura, les caba-
nes de pedra seca, que més enllà del 
seu propòsit funcional, d’emmagatze-
matge i aixopluc, esdevenen  elements 
catalitzadors de l’espai i del temps. 

Jordi Fulla ens convida a veure en 
aquestes construccions fetes d’exce-
dents –adobs, pedres, fulles o bran-
ques– espais de pensament i aixopluc  

que formen part del paisatge i són un 
testimoni del pas del temps. Segons 
Fulla, aquestes construccions evoquen 
“les pors ancestrals de l’ésser humà” i 
“ens ofereixen intimitat, foscor, fins 
trobar racons insospitats dels cofres 
tancats de l’inconscient humà”. En 
aquesta exposició, Fulla també treba-
lla el concepte del llindar: la barrera de 
pedra que traça el límit de la dicoto-
mia dins-fora.  

“Llindars en el punt immòbil del 
món que gira”, és una proposta artísti-
ca concebuda com a work in progress 
que forma part del programa Itiner 
‘ART de la Fundació Vila Casas, una 
iniciativa que té per objectiu establir 
sinergies entre diferents centres d’art. 

L’exposició s’inaugura el divendres 
22 de gener a les 20.30h i s’han pro-
gramat dues visites comentades per al 
31 de gener i el 7 de febrer a les 12h. 
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··········································································································

Els millors pessebres de l’any
···································································································
La 24a edició del Concurs de Pessebres rep 25 composicions.

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

Grup A (Infantil)

Primer premi Martí i Mireia Tarrason Videla
Segon premi Adrià Anglada estanyol
Tercer premi Laia, Quim i Joana Benet Tejada
Accèssit Jana Pruna Sánchez
Accèssit Lara, Paula i Pere rocasalbas gil
Premi originalitat eduard girona Brutau
Menció especial Olga, Anna i Macià Camps Fono-
llosa; Júlia i Berta Camps Sala; gal·la i Mariona 
Fernández Camps; Marc i Maria Plaza Camps

Grup B (Familiar)

Primer premi Lluís Cañelles garcía
Segon premi rivero reyes
Tercer premi Família Moreno guàrdia
Menció especial Forcada Montalvo

Grup C (Escoles)
Primer premi escola Fabra
Segon premi Santa Maria del Pino
Tercer premi Llar d’infants els Pinyons
Menció especial Catequesis de la Parròquia

Grup D (Entitats)
Primer premi residència els rosers
Segon premi Centre ocupacional La gavina
Tercer premi Parròquia Sant Feliu d’Alella
Menció especial Les Hortènsies

El passat 19 de desembre es van lliu-
rar a Can Lleonart els premis del 24è 
Concurs de Pessebres: 10 composici-
ons del grup A, 5 del B, 4 del grup C i 
5 del grup D. El jurat, format per Joan 
Martínez, Montserrat Figueras, Helena 
Martínez, Maria Font i Esther Jornet, 
va valorar l’originalitat, la qualitat i di-
ficultat de les creacions que han con-
corregut al concurs. 

Alella recapta més de 5.600€ 
per a ‘La Marató’ de TV3
Alella va aprofitar la Fira de Nadal per 
mostrar la seva cara més solidària do-
nant suport a La Marató de TV3, dedi-
cada a lluitar contra la diabetis i l’obe-
sitat. Any rere any s’incrementen les 

La Biblioteca lliura les paneres
Oriol Caballero, amb el número 056, 
i Pep Ribas amb el 202, van ser 
els guanyadors de la panereta i de 
la panera culturals, que sorteja  la 
Biblioteca Ferrer i Guàrdia entre els 
seus usuaris i usuàries. El lliurament 
es va fer el 16 de desembre i es van 
repartir més de 350 números. 

aportacions alellenques: en aquesta 
ocasió es van arribar a recaptar 5.655€ 
en la vintena d’actes organitzats per les 
entitats del municipi.  La Polifònica 
Joia va recollir 1.068€; l’Escola la Ser-
reta 825€; la flashmob solidària d’Alta 
Alella 800€; el Casal d’Alella 743€; 
l’Associació de Dones Montserrat Roig 
470€; els delegats i delegades de l’Ins-
titut Alella 412; Esplai Guaita’l 227€; 
la subhasta d’un quadre 200€; la Co-
lla de Gegants, Capgrossos, Grallers i 
Timbalers 144,63€; joves solidàries 
128€; l’ANC Alella per la Independèn-
cia 116€; el Cros d’Alella 111€; CEP’S 
103€; l’ADF Alella 89€; Els Pinyons 
85€; els Timbalers del Vi d’Alella 45€; 
la Fundació Germans Aymar i Puig 
40€;  i l’Associació de vehicles clàssics 
i antics 26€. 
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Grups municipals (Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer)

ERC + SUMEM PER ALELLA 

GENT D’ALELLA Un gerent que ens costarà més de 81,000€ l’any

L’Alcalde li ha demanat als reis d’Orient un gerent. 
Un càrrec de la seva confiança per portar les reg-
nes de l’Ajuntament en aquest el seu quart mandat 
com Alcalde. Serà una persona de la casa, que dei-
xarà la seva tasca actual. Ens costarà 81.500€/
any per gestionar un equip d’uns 60 treballadors 
municipals (sí, en son més però formen part de 
contractes externs...). Ja ens havíem acostumat 
a governs amb set i vuit regidors a jornada com-
pleta i dedicació quasi exclusiva que dirigeixen les 
seves àrees, amb el suport dels dos càrrecs més 
importants: el Secretari, que dona fe i és garant del 
compliment de la legalitat, s’ocupar del funciona-
ment de l’administració municipal, i l’Interventor, 
a càrrec dels comptes i dirigeix l’equip que porta 
tot el vessant econòmic: pressupostos, pagaments, 
tresoreria, finances... No és prou estructura direc-
tiva per a Alella?

Si les posicions de Secretari i Interventor estan 
ben cobertes, tenim 8 “regidors-directors d’àrees”, 
seguim amb la mateixa població i un pressupost i 
plantilla similars des de fa més de deu anys, per 
què ara un gerent? Podem especular, però no ho 
farem, simplement no justifiquem aquesta decisió 
de cap de les maneres, ens hauria agradat con-
vèncer l’Alcalde però com això és impossible, hem 

De majories i minories

Les eleccions del passat 27 de setembre al Parla-
ment de Catalunya van configurar una realitat inè-
dita: hi havia per primer cop una majoria absoluta 
de diputats i diputades independentistes, 62 de 
Junts pel Sí i 10 de les CUP, que s’havien presentat 
a les eleccions amb programes on l’assoliment de 
la independència de Catalunya era un objectiu de 
primer ordre. Aquesta majoria es va reflectir pocs 
dies després de la constitució del nou parlament, 
en aprovar-se per 72 vots a favor l’anomenada “De-
claració de ruptura”. El següent pas havia de ser 
la investidura del President de la Generalitat i la 
formació d’un nou govern que comencés el procés 
de desconnexió de l’estat espanyol. 

Han passat més de tres mesos des del 27S i 
res d’això s’ha produït. En el debat d’investidura, 
Artur Mas, el candidat de JxSí, va comptar amb els 
62 vots a favor del seu grup parlamentari. L’altre 
grup independentista hi va votar en contra en dues 
ocasions, resultant per tant insuficients els 62 vots.  
Després d’això es van engegar llargues setmanes de 
negociacions entre JxSí i les CUP que van resultar 
en una proposta d’acord de JxSí que recollia moltes 
de les demandes de les CUP.  Tot just fa dos dies, 
l’assemblea de les CUP, amb unes tres mil tres-cen-
tes persones acreditades, havia de pronunciar-se 

votat en contra del pressupost 2016. Un pressu-
post que també contempla un increment del 13% 
de les retribucions als polítics i la contractació de 
les esperades places de policies vacants des de fa 
molts mesos, a més d’altres posicions a recursos 
humans, serveis socials, etc. L’Alcalde no ha fet 
marxa enrere en el contracte del gerent; tampoc 
enguany treballarem els pressupostos participatius, 
però després de vuit anys farà una audiència pú-
blica, prevista pel 18 de gener a les 19:30 a Can 
Lleonart, per a explicar el Pressupost.

Aprofitem aquestes línies per donar les gràcies 
a l’Associació de Veïns Comafosca, a Cerquem les 
Arrels i a l’Ampa de la Serreta per haver fet apor-
tacions al Pla d’Actuació Municipal aprovat amb 
el nostre vot favorable en haver incorporat també 
algunes de les nostres propostes, entre elles, el Pla 
de Seguretat Local per millorar la prevenció de ro-
batoris a les nostres llars.

Bona entrada d’any !

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

sobre l’acceptació o no de la proposta i per tant 
sobre la investidura o no d’Artur Mas. El resultat fou 
totalment inesperat: empat a 1515. Com que no hi 
havia previst un sistema de desempat, l’assemblea 
no va concretar cap decisió.

Alguns diran que això és el joc de la democrà-
cia, i que la responsabilitat d’aquesta situació d’at-
zucac és de JxSí per no haver obtingut una majoria 
prou àmplia per garantir la investidura del seu can-
didat. D’altres diran que ens trobem en una situació 
inversemblant en què la decisió de 1515 persones  
està impossibilitant que s’iniciï un camí que quasi 
dos milions de persones van triar el 27S. Podríem 
demanar l’opinió d’aquests quasi dos milions de vo-
tants independentistes, i aquí una cosa és segura: 
no hi hauria empat. 

Quan llegiu aquestes línies, la situació ja haurà 
evolucionat. Potser ja tindrem President. O potser 
tindrem data per unes noves eleccions. Sigui com 
sigui, totes les persones que creiem en la indepen-
dència com a camí per a construir un país millor i 
més just tenim l’obligació de perseverar en l’intent, 
sense defallir, perquè ja sabíem que no seria fàcil. 
Però serà, si així ho decidim una majoria de cata-
lans i catalanes.
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esteve garcia-Ossorio 
Barrosso 
garciaossoriobe@
alella.cat 

CONVERGèNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA

ALTERNATIVA PER ALELLA-CUP Tenim Pam, tenim calendari, tenim feinada

En el darrer ple de 22 de desembre ha estat apro-
vat el Pla d’Actuació Municipal, que recull les pro-
postes dels diferents programes electorals que el 
govern ha considerat idònies i aquelles altres que 
a partir de les negociacions han estat incorporades 
(per convenciment, transacció o insistència). Esde-
venint, amb la seva aprovació pel Ple, el full de ruta 
de l’Ajuntament per al període 2015-2019.

Tal com varem remarcar en campanya, per a 
nosaltres era imprescindible que aquest Pla existís, 
que tingués una cronograma i que el seu compli-
ment  fos fiscalitzable per part dels veïns. Perquè 
entenem que un Ajuntament, especialment quan es 
governat per forces d’esquerres, a més de gestionar 
satisfactòriament el present ha de projectar i treba-
llar per a un model concret de poble cap al futur.

El Pla aprovat consta de 148 accions en 9 àm-
bits diferenciats.

En el costat de contres trobem que certes pro-
postes electorals nostres no han pogut ser consen-
suades i han quedat fora del PAM (com p.ex. les 
propostes de millora en la gestió de les inversions 
i contractacions públiques), s’inclouen més frases 
desideratives de les que ens agradaria i no hem 
pogut condicionar la proposta d’instal·lació de cà-
meres als resultats i conclusions a que arribi el Pla 

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Better Together 

Podemos ha guanyat les eleccions espanyoles a Ca-
talunya. És un fet. L’altre fet és que l’ independen-
tisme (ERC + DiL) ha tret menys vots que PSOE + 
C’s + PP. Fins aquí els fets, la resta són teories i 
un bla bla per a vestir el sant. No podem estar con-
tents. Per entendre’ns: que a Alella hagi estat De-
mocràcia i Llibertat la llista més votada, per davant 
d’ERC, no ens fa especialment feliços. Que ERC 
hagi aconseguit un trist diputat més que DiL, amb 
una diferència de 0’9% dels vots, no ens causa cap 
infelicitat. El que no ens agrada gens és haver per-
dut posant una pista d’aterratge a l’ unionisme més 
demagog. Podemos ha promès un referèndum que 
no està ni estarà mai en condicions de complir, ni 
imposarà com a condició per investir cap candidat 
a la Moncloa, ni res.

Teníem a les nostres mans guanyar aquestes 
eleccions i així pressionar l’estat i la comunitat in-
ternacional. Podíem i hauríem d’haver guanyat. És 
més que evident que la simple suma ERC + DiL 
supera en cinc diputats a Podemos. Si refem les 
gràfiques electorals es veurà clarament que 17 és 
molt més que 9 + 8: d’ haver-se activat Junts pel 
Sí avui el color de Catalunya no seria lila i el mis-
satge al món seria inequívoc, reforçant el resultat 
del 27S. I estem convençuts, a més, que d’haver-se 

mantingut la unitat el vot independentista s’hauria 
mobilitzat molt més. ANC, Òmnium i AMI s’haurien 
posat les piles i molts dels 465 mil vots que diu-
menge es van quedar a casa haurien sumat, sense 
comptar ja amb la CUP. És un fet que el camí és 
la unitat independentista, i no aquest simulacre de 
fair play que hem hagut de suportar per campanya 
electoral. Per cert, s’hi pot comptar amb la CUP?

L’error ha estat tan gran que fa mal d’ulls. Per 
experiments ja vam tenir les eleccions europees. Si 
es va a Madrid per aplicar el programa de Junts pel 
Sí i actuar d’acord amb el mandat de les urnes i les 
nostres institucions, per què no hi hem anat junts? 
Què anem a fer a Madrid que justifiqui el format au-
tonomista amb què hem participat en les eleccions 
d’un estat del que volem marxar?

És Nadal i ens quedarem amb la lectura més 
positiva de tot plegat: l’error comès el 20D vali-
da plenament l’encert de Junts pel Sí el 27S. Prou 
d’experiments i pors i prenguem nota per si la CUP, 
com sembla estar interessada, ens porta carbó per 
Reis i hem d’anar a noves eleccions el març. El vot 
és la nostra força i hem de saber guanyar. Votar ens 
farà independents. Bon Nadal i feliç any 2016! 

Local de Seguretat, tal i com ens sembla que hau-
ria de ser. 

En el costat de pros el redactat final del Pla -a 
més a més d’incloure la nostra proposta de calen-
darització i fiscalització pública- conté 78 accions 
presents al nostre programa electoral, això és un 
53% de les accions incloses al PAM. Entre les que 
trobem p.ex. el desplaçament progressiu de rema-
nent municipal cap a entitats de banca ètica, la 
elaboració de la carta de Drets socials, la creació 
del banc públic de terres i la implantació de la Co-
missió de seguiment del POUM i d’altra banda tro-
bem encertades i oportunes bona part de la resta 
d’accions incloses.

Pel que a la valoració que fem del document 
aprovat és molt satisfactòria i ho considerem un 
precedent pràctic i reeixit de negociació entre grups 
municipals en clau del que és millor per al poble 
per sobre de paternitats de les propostes i interes-
sos de partit.

Ara doncs, tenim la responsabilitat conjunta 
d’aplicar les accions previstes al PAM i fer-ho en els 
períodes fixats, transformant les paraules en fets.

Bon 2016! 

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

PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS La carta als Reis d’Orient

Tot just comencem un any nou i amb l’inici d’aquest 
ens omplim de desitjos perquè el recent estrenat 
2016 sigui millor que l’any que deixem enrera.
Malgrat que en reiterades ocasions, el grup d’Ale-
lla Primer-CP sempre hem dit que tractariem no-
més tot allò relacionat amb el fer diari del nostre 
poble, aquesta vegada ens agradaria poder fer un 
breu apunt, a través d’aquest escrit mensual, so-
bre les incerteses que se’ns presenten en aquests 
nous temps en l’àmbit de la política de Catalunya i 
d’Espanya. I és que el bon funcionament dels nos-
tres ajuntaments en depèn en bona part del resultat 
dels nous governs que es puguin formar tant en el 
Parlament català com en el Congrés dels diputats 
a Madrid. En el moment d’escriure aquestes línies 
encara no hi ha acords per cap de les bandes, dei-
xant el país sense governabilitat executiva i posant 
per davant un camí d’incerteses en el que l’única 
solució possible seria tornar a convocar novament 
unes eleccions.

Si poguéssim fer la nostra carta als Reis d’Orient 
senzillament els demanariem, per aquest any nou, 
consens i presa de decisions fermes per arribar a 
acords de funcionalitat i formar governs capaços 
de transformar  la inestabilitat actual en estabilitat 
i governar per a tothom. Cal amplitud de mires i 

glòria Mans
manscg@alella.cat

Carta a los Reyes Magos

Vamos a escribir una carta a los Reyes Magos!En 
ella pediremos que todas las fuerzas políticas en 
Alella hagamos un mayor consenso de entendi-
miento para el bien de los ciudadanos de nuestro 
querido pueblo.

A través de muchos años hemos conseguido 
unos leyes que gracias a la Unión Europea se han 
podido consolidar    en las naciones. Nos dan pro-
tección y seguridad. Pedimos a los Reyes Magos luz 
para los que no saben valorar este bien! Porque no 
queremos ahora perder lo ganado en tantos años 
por nuestros antepasados. Y sobre todo lo pedimos 
para nuestras futuras generaciones. Que no vayan a 
perder lo conseguido hasta ahora por unos incons-
cientes, iluminados, ignorantes o irresponsables. 

Podríamos pedir también que en este estira y 
afloja sobre los refugiados se estableciera los dere-
chos mejor definido de esta pobre gente. Los cuales 
aún no saben por dónde van ni lo que va a ser de 
ellos. 

De esta manera también los refugiados se pue-
den beneficiarse de nuestros leyes consolidadas 
desde hace tantos años.

También les pediremos a los sufridos Reyes Ma-
gos la solución del tema el cumplimiento de “LA 
LEY DE BANDERAS” en Alella.

visió de futur i per això també volem demanar als 
reis d’orient que s’ens permeti treballar per un món 
on hi hagi una real igualtat d’oportunitats, on l’edu-
cació no depengui de la ideologia sinó de la volun-
tat  de preparar a les persones per fer una societat 
més justa i millor, una societat sensibilitzada amb 
el medi ambient i en que els valors humans estiguin 
per davant de qualsevol injusticia social, econòmi-
ca o territorial, tot començant des del nostre poble.

M’agradaria tancar aquestes línies amb un re-
cord al nostre amic i company, Joan Ramón Pallàs, 
per la seva manera de ser, pel seu suport a Alella 
Primer, per la seva implicació, la seva capacitat de 
treball i el seu optimisme en tot allò que es pro-
posava; tant en la seva feina com en els temes de 
cooperació internacional o com a Cònsul de Mala-
wi i que de ben segur les companyes i companys 
d’aquesta agrupació tenim i tindrem sempre pre-
sent.

Els millors desitjos per aquest nou 2016.

Es un tema últimamente tan aireado y recurrido 
por el PARTIDO POPULAR de ALELLA porque el 
Sr. Alcalde tiene que cumplir también con los que 
NO están de acuerdo con la falta de la bandera 
española en el ayuntamiento, sala de pleno y en 
Can Leonard! Hay bastantes quejas por parte de 
muchos ciudadanos  no independentistas referente 
a este mal uso de poder del alcalde. El cumple con 
su partido y unas pocas personas más pero no con 
la mayoría del pueblo! Desde hace 12 años se in-
cumple la”ley de Banderas” en Alella! 

En Diciembre 2015 finalmente ha salido la sen-
tencia condenatoria en nuestro pueblo referente a 
la” ley de Banderas”. El Sr. Alcalde no quiere ren-
dirse ya que  dio  orden de poner un recurso sobre 
el tema. Si miremos los recursos puestos por otros 
pueblos le recordaremos que se han perdido y tie-
nen la obligación de colocar la bandera española 
en el consistorio. A veces es más sabio rendirse a 
la evidencia que mostrar una tozudez absurda! La 
cual no va conducir más que a doblar la rodilla al 
final ya que el recurso seguramente no será admi-
tido a trámite.
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Acords del Ple
PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT D’ALELLA DEL  30 DE JULIOL. Podeu consultar l’acta de Ple  a www.alella.cat

Objecte de la convocatòria
Menjador escolar.
Escolarització a l’educació infantil de 0 a 3 anys.

Beneficiaris
Qualsevol persona física i unitats familiars empadronades a Alella, amb fills 
entre 0 a 18 anys, escolaritzats a l’ensenyament infantil, primari, secundari o 
batxillerat, el curs escolar 2015-2016.

Requisits

Estar empadronats a Alella.

Que la unitat familiar es trobi en una situació de manca de recursos, és a dir, que 
tingui una renta disponible (l’import resultant de la diferència entre els ingressos 
i les despeses de lloguer o hipoteca de l’habitatge familiar) igual o inferior a 1,3 
vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) mensual. Per a 
cada membre més se sumarà l’IRSC x 0,6.

No disposar de béns mobles, immobles (a part de l’habitatge habitual), ni rendes 
per activitats econòmiques o de capital, que demostrin l’existència de mitjans 
suficients per atendre la necessitat per a la qual se sol·licita l’ajut. 

No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions o 
entitats socials que puguin cobrir la necessitat objecte de la prestació. 

Estar al corrent de les obligacions tributàries i seguretat social, segons disposa la 
llei general de subvencions. 

Termini de lliurament de la documentació
Cal presentar la sol·licitud i la documentació requerida del 18 al 29 de gener a 
les oficines de  l’Àrea de Serveis a les Persones (Torrent Vallbona, 75-77).

L’Ajuntament obre aquest mes 
la segona convocatòria per 
al curs escolar 2015-2016, 
reguladora de prestacions 
econòmiques de caràcter 
social de suport a menors

Les sol·licituds es poden presentar 
del 18 al 29 de gener a les oficines 
de l’Àrea de Serveis a les Persones 

(Torrent Vallbona, 75-77) 

Consulteu les bases a 
www. alella.cat/ajutsamenors

Segona convocatòria de prestacions econòmiques de suport a menors 

Àrea de Serveis
a les Persones

93 540 63 07

Aprovació de les festes locals per a l’any 2016. 
El Ple va aprovar establir com a festes locals del municipi 
d’Alella per a l’any 2016, els dies 31 d’octubre i 1 d’agost.
Aprovat per unanimitat. 
Bonificació del 50% de l’ICIO per obres en un edifici ca-
talogat del Rost.
El Ple va aprovar declarar d’especial interès municipal les 
obres de reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar 
del barri del Ros, que està inclòs en el Catàleg de patri-
moni històric, artístic, cultural i mediambiental. Aquesta 
declaració suposa una bonificació del 50% de l’ICIO.
Aprovat per unanimitat. 
Bonificació del 50% de l’ICIO per obres d’ampliació a la 
Residència Aymar i Puig.
El Ple va aprovar declarar d’especial interès i utilitat muni-
cipal i la corresponent bonificació del 50% de l’ICIO unes 
obres d’ampliació i modificació de la Fundació Germans 
Aymar i Puig. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, G’dA, 
CiU i PP i l’abstenció d’APA-CUP. 
Modificació de crèdit.
El Ple va aprovar una modificació de crèdit que ascendeix 
a 331.131€, dels quals 195.000€ es destinen a dquirir 

els terrenys annexos per a la construcció de l’Espai Cultural 
i 53.000€ al manteniment de zones públiques. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A i  
CiU i l’abstenció d’APA-CUP i PP. 
Renúncia a l’adquisició dels jardins de Cal Governador.
El Ple va aprovar la renuncia de l’Ajuntament al dret de 
retracte per a l’adquisició dels jardins de la Torre del Gover-
nador, contemplat al conveni signat el mes de març amb 
l’empresa Torrebarnades SL, que van ser adquirits al maig  
per l’empresa Alebian XXI SL.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP i CiU i el 
vot en contra de Gd’A, APA-CUP i PP. 
Aprovat inicialment el projecte executiu de l’Espai Cultural. 
El Ple va aprovar inicialment el projecte executiu d’equipa-
ment sociocultural del carrer de Santa Madrona.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP i CiU i 
l’abstenció de Gd’A, APA-CUP i PP. 
Adjudicada la gestió de la llar d’infants Els Pinyons. 
El Ple va aprovar adjudicar a Suara Serveis SCCL la gestió 
de la llar d’infants municipal Els Pinyons per un període de 
tres anys i un import total d’explotació de 912.009€ (en el 
qual s’inclou una aportació municipal de 125.000€ anuals).  
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
De 26 al 31 de gener i del 23 al 28 de febrer 
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 19 de febrer i 20 de març, de 10.30 a 13h (www.alella.cat/busconsum)

BUS CONSUM

Properes sessions per tramitar el dnI electrònic: 11 de gener i 4 de març. es farà a Can Lleonart però cal apuntar-s’hi 
prèviament a la Policia Local (tel.93 555 24 12). Més informació a www.alella.cat/dnIelectronic.

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: GENER I FEBRER 

2 i 3 de gener                            BERNAL C/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83
9 i 10 de gener  GÓMEZ rbla. Àngel guimerà, 48 · 93 555 16 08
16 i 17 de gener  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
23 i 24 de gener  BERNAL C/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83
30 i 31 de gener  GÓMEZ rbla. Àngel guimerà, 48 · 93 555 16 08
6 i 7 de febrer  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
13 i 14 de febrer  BERNAL C/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83
20 i 21 de febrer          GÓMEZ rbla. Àngel guimerà, 48 · 93 555 16 08
27 i 28 de febrer  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

Guàrdies de les farmàcies d’Alella: Bernal: dissabte de 17 a 20.30 h i diumenge de 9.30 a 13.30 h. Gómez i Martínez: dissabte 
de 17 a 20 h i diumenge de 10 a 13 h. Servei de guàrdies de les farmàcies del Masnou: 93 555 33 08 - 93 555 04 03 

ITINERARIS i PASSEJADES PEL PARCENOTECA

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

Oficina de Turisme
enotast amb vins de la dO i harmonies. Un dissabte 
de cada mes. Consulta la programació a www.alella.
cat/enotast. 

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

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

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

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

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

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

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

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

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

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

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS
93 555 55 09

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

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS ABELARDO VERA 
93 540 19 93

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

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

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

GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ
93 540 57 78
de dilluns a divendres de 9 a 14 h 

JUTJAT DE PAU
93 540 57 78
de dilluns a divendres de 9 a 13 h

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
93 790 55 60

Serveis

CALENDARI DEL CONTRIBUENT GENER - MAIG
Taxa mercat municipal (1r trimestre)                     04.01.2016   a  04.03.2016
Taxa mercat de marxants (1r trimestre)                     04.01.2016   a  04.03.2016
Taxa cementiri municipal                                        05.02.2016   a  05.04.2016
IBI (1ª fracció domiciliat )                                     01.03.2016
IBI urbana (no domiciliat)                                                   02.03.2016    a  05.05.2016
Impost Béns característiques especials                              01.04.2016    a   02.06.2016
IBI (2a fracció domiciliat)                                                   05.05.2016   
Impost vehicles fracció mecànica                                       03.05.2016    a   05.07.2016
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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) 

25N Dia contra la Violència Masclista 

Agenda d’activitats

6h Aparcament de Can Lleonart
L’alta Garrotxa, ruta Sadarnes. Més informació cealella@gmail.com
Organitza: Centre Excursionista d’Alella 

Dissabte 9 de gener

Del 22 de gener al 14 de febrer 
“Llindars en el punt immòbil del món que gira”, de Jordi Fulla, 
integrada en el programa Itiner’Art de la Fundació Vila Casas.  
Inauguració: divendres 22 de gener a les 20.30h.
Visites guiades: diumenge 31 de gener i 7 de febrer a les 12h.

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

Exposició a Can Manyé

20h Can Lleonart*
Tertúlia. Lesions esportives: tipus, prevenció i tractament. A càrrec 
de Juan Antonio Aguilera, cirurgià ortopèdic i Jordi Vidal Ondozábal, 
monitor d’activitats dirigides al Complex Esportiu Municipal. 

Dijous 21 de gener

12h Can Manyé*
Visita comentada a l’exposició “Llindars en el punt immòbil del món 
que gira”, de Jordi Fulla. 

12.45h Plaça de l’Ajuntament
Els Tres Tombs. Benedicció dels animals a la Plaça de l’Ajuntament al 
costat de l’església. Trobada de 9 a 11.20h, esmorzar de traginers i 
passejades en poni per als infants a la Riera Principal. 
Organitza: Associació de Trabucaires del Vi d’Alella amb el suport de l’Ajuntament 

Diumenge 31 de gener

12h Carrer de Santa Madrona*
Acte de col·locació de la primera pedra del nou espai cultural del 
carrer de Santa Madrona. Vermut popular i activitats a càrrec de les 
entitats del poble.  

Diumenge 17 de gener 

19.30h Can Lleonart*
Audiència pública oberta a tota la ciutadania. Parlarem de pressu-
postos, ordenances fiscals i Pla d’Actuació Municipal 2015-2019.

Dilluns 18 de gener

9h Riera d’Alella
2n Canicross “Entrevinyes”. Gossos, esport i vins. Inscripcions a  
entrevinyesalella.wordpress.com
Organitza: Bitxos Veterinaris i celler Alta Alella, amb la col·laboració de l’Ajuntament.  

Diumenge 10 de gener

20h Can Lleonart*
Tertúlia. Fryderyk Chopint. El poeta del piano. A càrrec de Joan Vi-
ves, músic, divulgador musical i locutor de Catalunya Ràdio.

Dijous 4 de febrer

6h Aparcament de Can Lleonart
Sortida de cap de setmana a la neu. Pujada al Puig Perich. Més 
informació cealella@gmail.com o 627340407. 
Organitza: Centre Excursionista d’Alella 

Dissabte 6 de febrer

Dijous 14 de gener 
De 19.30 a 21h Can Lleonart
Alella Negocis Afterwork. Com analitzar dades de vendes en Excel 
(taules dinàmiques). Amb Jordi Font (Format)
Organitza: Alella Negocis 

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. Les dones de la principal, de Lluís Llach.

20.30h Can Manyé*
Inauguració de l’exposició “Llindars en el punt immòbil del món que 
gira”, de Jordi Fulla, integrada en el programa Itiner’Art de la Fundació 
Vila Casas. Fins al 14 de febrer.

Divendres 22 de gener Tot el dia*
Cap de setmana a la neu per a joves de 16 a 35 anys. Activitats de 
muntanya, esquí o snow. Més informació a www.alellajove.cat.

Dissabte 30 i diumenge 31 de gener

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Enotast. Harmonies d’hivern. Tast de Vallmora 2012 (Alella Vinícola) 
i In-Vita (Castillo de Sajazarra), amb platets de cullera. Preu: 7 euros. 
Inclou el tast de dos vins amb la degustació gastronòmica. Més infor-
mació a www.alella.cat/enotast i a l’Oficina de Turisme.

De 13 a 14.30h Can Lleonart*
Mostast. Tast infantil. El color del sauló. Tastarem el most i jugarem 
amb grans de sorra. Per acabar, realitzarem una manualitat amb sau-
ló. Preu: 3 euros. Cal inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. Més 
informació www.alella.cat/mostast

Dissabte 23 de gener

Dimecres 27 de gener 
De 17 a 18.30h Llar d’infants municipal Els Pinyons*
Xerrada de l’aventura d’educar. “El llenguatge: com afavorir el seu 
desenvolupament i evitar les possibles alteracions des de l’entorn 
familiar”. A càrrec d’Eva Comas Valls, psicòloga i patòloga del llen-
guatge. 

19.30h Can Manyé*
Literatura amb els cinc sentits. “Edicions 1984. Com funciona una 
editorial?”. Coordinat per la periodista Montse Serra.

Dijous 28 de gener
19.30h Espai Jove*
Espai 16·30. Càpsula formativa. Xarxes socials per a la recerca de 
feina. www.alellajove.cat

Dissabte 30 de gener
11h Plaça d’Antoni Pujadas
Visita al palauet Casades a Barcelona i dinar. Preu: sòcia 25 euros, 
acompanyant 30 euros i no sòcia 40 euros. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

21h Can Lleonart*
Ritmes a les golfes. Saphie Wells&The Swing Cats. Venda d’entrades 
anticipades a partir del 18 de gener. www.canlleonart.com. 

Divendres 5 de febrer

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
L’hora del conte. “La pallasa Priska”. A càrrec d’Eva González. 

Dimarts 26 de gener

11h Plaça de l’Ajuntament*
Festa de Carnestoltes. Xocolatada popular, cercavila, espectacle in-
fantil. 

Diumenge 7 de febrer



Del 18 a 23 de gener de 2016 (ambdós inclosos) a Can Lleonart

PRIMER 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

SAPHIE WELLS 
& THE SWINGCATS
Saphie Wells, veu
Marc Masagué, guitarra i veu
Joan Subirats, saxo
Alejandro “Wassyli” Granados, contrabaix
Bernat Font, piano

divendres 05 feb_21 h

EDUARD INIESTRA
GRUP
Eduard Iniestra, guitarra, bouzouki, tzouras i mandola
Marco Mezquida, piano
Martí Leitón, contrabaix
Antonio Sánchez, percussions
Marcel Pascual, vibràfon

divendres 19 feb_21 h

ritmes a les Golfes de Can Lleonart
ENTRADES ANTICIPADES A LA VENDA A PARTIR DEL 18 DE GENER


