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Alella rep el segell InfoParticipa i 
activa el portal de transparència.

Una quinzena de propostes de casals 
d’estiu pels infants i adolescents.

Jornades d’emprenedoria, de l’11 al 
13 de maig. 

Les 9es Jornades de la Gent Gran Activa celebren l’aniversari 
amb un reconeixement als voluntaris i voluntàries de la festa.

75 anys d’homenatge 
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En portada
75 anys d’homenatge a la gent gran

El Segell InfoParticipa a la qualitat i la transparència de la 
comunicació pública local és una certificació que atorga la 
Universitat Autònoma de Barcelona des de l’any 2013 a par-
tir de les avaluacions als webs municipals que publiquen una 
informació que facilita que qualsevol ciutadana o ciutadà tin-
gui coneixement sobre qui són els representants polítics del 
seu municipi, com gestionen els recursos col·lectius i quines 
formes de participació posen al seu abast. Es tracta d’una 
marca de qualitat que dóna garanties de confiança i credibi-
litat a les persones. 

L’Ajuntament d’Alella vam recollir el passat 20 d’abril aques-
ta certificació per tercer any consecutiu. Una certificació que 
només han rebut 61 dels 948 ajuntaments de Catalunya, sis 
menys que l’any anterior degut a l’increment d’indicadors a 
complir exigits que han passat de 41 a 52.

La consecució d’aquest Segell ha estat voluntat política del 
govern d’Alella des de la seva instauració, però no l’hauríem 
aconseguit mai sense el treball infatigable d’alguns dels tre-
balladors municipals. I el mèrit no està en aconseguir-lo una 
vegada, sinó en mantenir-se. Aquest mateixos treballadors 
han fet possible tenir un dels Portals de Transparència més 
complets del país, la seu electrònica activa, l’Oficina Virtual 
d’Atenció Ciutadana amb més de 125 tràmits informats i 65 
de tramitació en línia, i haver digitalitzat tot el circuit de la 
despesa. 

Encara queda molta feina amb l’objectiu d’incrementar la 
transparència i la digitalització del nostre Ajuntament. Aquest 
és un dels motius per a la dotació de la figura de la gerència 
pública. Amb la voluntat política i la bona disposició de les 
persones que treballen al servei de la ciutadania d’Alella, per-
severarem en l’actitud de millora continua que ens ha mogut 
tot aquest temps.

TRAnSPARènCIA

EDICIÓ I COORDINACIÓ:

Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament d’Alella

d.L. B-17963-84 

Feu-nos arribar els vostres dubtes o suggeriments a comunicacio@alella.cat, consulteu www.alella.cat i a 
través de mòbil alellAPProp seguiu-nos a facebook i a twitter
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·······················································································································································
Les Jornades de la Gent Gran Activa celebren l’aniversari amb una edició especial que inclou una cercavila, 
una exposició i un reconeixement als voluntaris i voluntàries de la festa. 
·······················································································································································

75 anys d’homenatge a la gent gran

Dissabte 21 de maig 
Cercavila-Passeig d’homenatge a la vellesa. Plaça de l’Ajuntament 11.30h
Exposició “75 anys d’homenatge a la vellesa”. Antigues Escoles Fabra 12h
Exposició “Mans creatives”. Casal de la Gent Gran Can Gaza 17h
Dilluns 23 de maig 
Teatre de contes. Biblioteca Ferrer i Guàrdia 10 a 11.45h 
Col·loqui. Dones amb empenta. Can Lleonart 19.30h
Dimarts 24 de maig 
Zumba sènior. Complex Esportiu Municipal 9h
Anem de festa a El Campanar. Escola Bressol El Campanar 10 a 11h
4t Open de Dòmino i 5è Open de Canastra. Casal Gent Gran. 16 a 20h

Dimecres 25 de maig 
5è Taller d’Art Intergeneracional. Llar d’infants Els Pinyons 10 a 12h
Rutes saludables per Alella. Pati de Can Gaza 17 a 19h
Dijous 26 de maig
Moviment i Ritme. Casal de la Gent Gran 11 a 12h
Pilates. Complex Esportiu Municipal 15.15 a 16.05h
Iogilates. Complex Esportiu Municipal 17.30 a 18.20h
Divendres 27 de maig
Taller de cuina. Fundació Germans Aymar i Puig 11 a 12.30h 
Sortida al TNC: “Victòria”. Pàrquing d’autocars Font 19h

Dissabte 28 de maig
Paraules des d’Alella. Biblioteca Ferrer i Guàrdia 12h
Diumenge 29 de maig
Actuació i classe oberta de country. Pista del Pavelló Municipal 12h
75è Dinar d’Homenatge a la Vellesa. Pavelló Municipal 13.30h. 
Gratuït per a majors de 65 anys empadronats a Alella. Recollida de tiquets al Casal de la 
Gent Gran del 2 al 13 de maig. Places numerades. Acompanyants: 15 euros. Socis i sòcies 
de l’Associació de Gent Gran que no visquin a Alella:7,50 euros. (cal fer l’ingrés a 2100 
3238 73 2200128863 “La Caixa”). Més informació a www.alella.cat/jornadesgentgran

El programa de les jornades 

Alguns dels veïns i veïnes vinculats a la festa que han col·laborat en el programa de la celebració del 75è aniversari. 

Les 9es Jornades de la Gent Gran Acti-
va se celebren del 21 al 29 de maig 
amb una commemoració molt especi-
al: el 75è aniversari de l’Homenatge a 
la Vellesa. L’Ajuntament vol aprofitar 
aquesta celebració per fer un reconei-
xement a tots els voluntaris i voluntàri-
es que al llarg d’aquests anys han fet 
possible la realització d’aquest home-
natge a les persones més grans del po-
ble. Per això, i amb la complicitat d’al-
gunes de les persones que han estat 
implicades en aquesta festa, s’han or-
ganitzat diferents activitats de reconei-
xement i record dins del programa de 
les Jornades. 

Entre d’altres sorpreses d’aniversa-
ri, destaquen la cercavila de la gent 
gran i dels joves, amb la qual es vol 
reviure el tradicional passeig d’acom-
panyament dels primers anys de la fes-
ta. La cercavila, animada pel grup de 
música “Men in Swing”, obrirà les Jor-
nades el 21 de maig: sortirà a les 
11.30h de la Plaça de l’Ajuntament i 
arribarà a les 12h a les Antigues Esco-
les Fabra on s’inaugurarà l’exposició 
“75 anys d’Homenatge a la Vellesa a 
Alella”, que es pot visitar fins al 3 de 
juny a la Sala d’Entitats. L’exposició és 
un treball de recerca històrica, coordi-
nat per Cerquem les Arrels, que explica 
l’origen i l’arrelament d’aquesta festivi-
tat al municipi a partir de documents, 
fotografies i un audiovisual que recu-
llen els records, les emocions i les 
anècdotes dels 75 anys d’homenatge. 

Una de les imatges de l’exposició.  
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Segell i portal de transparència 

jornada sobre la transversalitat de la 
transparència organitzada conjunta-
ment pel Laboratori de Periodisme i Co-
municació per a la Ciutadania Plural de 
la UAB (LPCCP) i l’Oficina Antifrau de 
Catalunya. La distinció va ser recollida 
per l’alcalde d’Alella, Andreu Francisco, 
i la regidora de Comunicació i Transpa-
rència, Isabel Nonell.

Accés al Portal de Transparència
Des del 2 de maig està activat al web 
municipal el Portal de Transparència 
que ofereix el Consorci de l’Administra-
ció Oberta de Catalunya (AOC) als ens 
locals per donar compliment a la Llei 
de transparència, accés a la informació 
i bon govern. L’Ajuntament, que es va 
adherir a finals de 2015 a aquest ser-
vei de l’AOC, ja tenia incorporat al web 
des de l’1 de gener —data d’entrada en 
vigor de la llei— un portal provisional, 
en el qual es recollia la informació dis-
ponible als apartats corresponents del 
web municipal. 

El portal es basa en sis apartats 
principals: informació institucional i or-

L’Ajuntament d’Alella ha rebut per ter-
cer any consecutiu el Segell de InfoPar-
ticipa a la qualitat i la transparència 
de la comunicació pública local. És 
una distinció creada pel Laboratori de 
Periodisme i Comunicació per a la Ciu-
tadania Plural (LPCCP) de la UAB que 
acredita la màxima transparència dels 
continguts del web municipal.

En aquesta tercera edició s’ha am-
pliat el nombre d’indicadors per adap-
tar-los als paràmetres de la Llei de 
transparència, accés a la informació 
pública i bon govern que va entrar en 
vigor a Catalunya l’1 de gener.  Així, 
s’han incrementat de 41 fins a 52 les 
preguntes formulades per indagar si 
els webs municipals faciliten informa-
ció sobre quatre qüestions bàsiques: 
qui són els representants polítics, com 
gestionen els recursos col·lectius, com 
informen de la gestió i quines eines ofe-
reixen per a la participació ciutadana.

Dels 948 ajuntaments catalans, 
han aconseguit el Segell 61 municipis, 
6 menys que a l’edició anterior. També 
s’han atorgat 4 mencions i 2 reconei-
xements a ajuntaments i 3 guardons 

a consells comarcals. Alella ha assolit 
una puntuació del 90,38% sobre 100 
i és un dels 7 municipis maresmencs 
que aconsegueixen aquesta distinció 
màxima de transparència,  juntament 
amb Calella, Mataró, Vilassar de Mar, 
Vilassar de Dalt, Premià de Mar i Pre-
mià de Dalt. Alella i Calella són els dos 
únics municipis que han obtingut el Se-
gell en les tres edicions.

Els guardons InfoParticipa es van 
lliurar el 20 d’abril en el marc d’una 

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

Es pot accedir al Portal de 
Transparència a través de l’enllaç 
www.alella.cat/transparencia o des del 
banner habilitat al web municipal.
···················································

ganitzativa; gestió econòmica; acció de 
govern i normativa; contractes, conve-
nis i subvencions; catàleg de serveis i 
tràmits i participació. Es pot accedir al 
portal a través de l’enllaç www.alella.
cat/transparencia i des del banner es-
pecífic habilitat al web municipal. La 
mateixa plataforma també ofereix el 
portal de Seu Electrònica al qual es pot 
accedir des de l’enllaç www.alella.cat/
seuelectronica o de la pàgina web. 

El Portal de Transparència neix 
amb prop d’un centenar d’enllaços que 
ofereixen informació sobre la gestió 
municipal i que s’aniran ampliant de 
forma progressiva. 

L’alcalde d’Alella, Andreu Francisco, i la regidora de Transparència, Isabel Nonell, durant la recollida del Segell. 

·······················································································································································
Alella renova el Segell InfoParticipa que garanteix la transparència del web municipal i activa la plataforma 
promoguda per l’Administració Oberta de Catalunya.
·······················································································································································
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Mesures contra l’ocupació d’habitatges
························································································································································
La Policia Local té constància d’11 habitatges ocupats al municipi, 10 dels quals són propietat d’entitat bancàries.

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

L’Audiència Pública va reunir més de 150 persones al gimnàs de l’Institut Alella.  

L’Ajuntament posarà en marxa un se-
guit de mesures per tal d’evitar l’ocu-
pació d’habitatges al municipi. Així ho 
va anunciar l’alcalde d’Alella, Andreu 
Francisco, durant la seva intervenció a 
l’Audiència Pública celebrada el 13 
d’abril, dedicada a tractar el tema de 
l’ocupació d’habitatges. A la sessió, a 
la qual van assistir més de 150 veïns i 
veïnes d’Alella, es va explicar la legisla-
ció i les competències de l’administra-
ció local en les ocupacions d’habitat-
ges. També es van donar detalls de les 
accions realitzades arrel de les darreres 
ocupacions d’habitatges per part de 
persones fugides pel conflicte desenca-
denat per l’homicidi d’una persona del 
barri de la Mina.

L’alcalde va explicar que a Alella hi 
ha onze habitatges ocupats, deu dels 
quals són propietat d’entitats bancàri-
es. Així mateix, va avançar que l’Ajun-
tament té previst posar en marxa un 
seguit de mesures per evitar l’ocupació 
i donar suport a les persones afectades 
per aquesta problemàtica.

Dies després de la reunió una de 
les cases ocupades va quedar buida, 
després que les persones que l’ocupa-
ven van decidir marxar voluntàriament. 

Les mesures previstes 
Suport jurídic a les persones que es puguin veure afectades per l’ocupació d’una propietat.
Seguiment i gestió davant de les entitats financeres de l’estat de les denúncies i processos judicials.
elaboració del cens d’habitatges buits.
Posada en funcionament de la taula de coordinació entre alcaldia i les associacions de veïns, prevista en el 
Pla d’Actuació Municipal (PAM).
Iniciar la redacció del “Pacte per a la convivència i el civisme de la ciutadania d’Alella”, previst en el PAM.
elaboració i distribució d’un fulletó amb informació i consells per prevenir les ocupacions i com actuar en 
cas de produir-se.
Continuar sancionant administrativament les ocupacions per l’aplicació de l’article 37.7 de la Llei orgànica 
4/2015 de Seguretat Ciutadana aplicable des de l’1 de juliol de 2015.
Posar en coneixement de les companyies de subministrament de serveis els possibles fraus que es puguin 
detectar en l’ús d’aquests serveis.

Iniciats els treballs de camp 
per a la revisió cadastral
A finals d’abril es van iniciar els tre-
balls de camp derivats de la regula-
rització cadastral dels immobles del 
municipi. Aquests treballs, que rea-
litza una empresa contractada per 
la Direcció General del Cadastre, 
consisteixen en la pressa de foto-
grafies de façanes dels edificis des 
de la via pública i el mesurament 
de les construccions. Un cop finalit-
zats, el Cadastre notificarà als ciu-
tadans afectats els resultats de la 
regularització cadastral, que es 
veuran reflectits en els nous valors 
dels immobles i que tindran efectes 
tributaris des de l’1 de gener de 
2017.

L’Ajuntament obre del 13 al 31 de 
maig la primera convocatòria d’ajuts 
per a menors per al curs escolar 
2016-2017, per la qual es regulen les 
prestacions econòmiques que es con-
cedeixen per ajudar a sufragar les des-
peses de menjador, llibres, material i 
sortides escolars i el pagament de la 
llar d’infants a les famílies que es tro-
ben en una situació de dificultat socio-
econòmica i manca de recursos eco-

Convocatòria d’ajuts per a menors
···································································································
Del 13 al 31 de maig es poden demanar les prestacions econòmiques per a 
menjador, llibres, material i sortides escolars i l’escolarització de 0 a 3 anys. 

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

nòmics. Més informació a www.alella.
cat/ajutsamenors

Subvencions a entitats
L’Ajuntament ha obert la convocatòria de 
subvencions per a la realització d’activi-
tats de les entitats i la convocatòria de 
subvencions per a entitats de caràcter 
social. Les sol·licituds es poden presen-
tar del 9 al 23 de maig. Més informació 
www.alella.cat/subvencionsentitats 

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

Propostes per passar un bon estiu 

Els infants tenen moltes opcions per 
passar un estiu divertit i refrescant. Al 
municipi s’ofereixen més d’una quinze-
na de propostes, públiques i/o privades, 
perquè els infants i joves puguin fer ac-
tivitats durant les vacances escolars. 

L’Ajuntament ha fet, per primera 
vegada, una recopilació de totes les 
ofertes que es poden consultar al web 
municipal (www.alella.cat/casalsestiu). 

Des de l’Ajuntament s’ofereixen 
tres activitats: el Campus Esportiu per 
a infants de 3 a 13 anys, que gestio-
na l’UFEC; l’Adrenalina de l’Estiu, per 
a adolescents de 12 a 16 anys; i els 

Activitats d’Estiu 

Musicals d’Estiu, per a infants i joves, 
de 8 a 16, dins del projecte Alella Viu 
la Música que promou l’Ajuntament i el 
Centres d’Estudis Musicals Ressò.

Diverses entitats alellenques com 
les AMPA de les escoles Fabra i La 
Serreta, el Club Futbol Alella i el club 
d’atletisme Serra Marina també oferei-
xen casals i campus. A més cal afegir 
a aquesta oferta les activitats que or-
ganitzen centres privats, com l’escola 
bressol El Campanar, el Club de Tennis 
Sistres, LES Idiomes, l’escola bressol 
La Caseta, l’Acadèmia Alella, Scrap 
Factory i Friselina. 

···································································································
Una quinzena d’ofertes organitzades per l’Ajuntament, les entitats o privats.

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

CAMPUS ESPORTIU D’ESTIU: Complex esportiu Municipal. del 27 de juny al 29 de juliol i del 3 al 9 de 
setembre. edat: de 3 a 13 anys. 
ADRENALINA D’ESTIU: espai Jove. del 4 al 22 de juliol. edat: de 12 a 16 anys. 
MUSICALS D’ESTIU - “hèRCULES”:  Gimnàs escola Fabra. del 4 al 15 de juliol. edat de 8 a 16 anys. 
CASAL D’ESTIU BAOBAB: escola La Serreta. del 27 de juny al 29 de juliol. edat: de 3 a 12 anys. 
CASALET EL CAMPANAR: eB el Campanar. del 27 de juny al 26 de juliol. edat: de 3 a 5 anys. 
CAMPUS D’ESTIU CF ALELLA: Camp d’esports Municipal. del 27 de juny al 29 de juliol. edat: de 3 a 14 anys.
CAMPUS SERRA MARINA: Pistes d’atletisme. del 27 de juny al 29 de juliol. edat: de 6 a 14 anys.
CASAL D’ESTIU I ESTATgE INTENSIU DE TENNIS: Club de Tennis Sistres. del 22 de juny al 5 d’agost. 
edat: de 4 a 15 anys.
CASAL D’ESTIU SCRAP FACTORy: Scrap Factory. 22 i 23 de juny, del 27 de juny al 29 de juliol i del 29 
d’agost al 9 de setembre. edat: de 5 a 14 anys.
LABORS PER A NENS I NENES: Friselina. edat: de 7 a 14 anys.
SUMMER CAMPUS: Acadèmia Alella i Club de Tennis el Masnou. del 27 de juny al 26 de juliol i del 29 
d’agost al 9 de setembre. edat: de 4 a 16 anys. 
kIDS SUMMER: LeS Idiomes i eB La Caseta. del 27 de juny al 29 de juliol. edat: de 3 a 7 anys.
CURSET INTENSIU D’ANgLèS: LeS Idiomes. Matins i tardes juliol i setembre. edat: joves i adults.
CAMP D’ANgLèS I AvENTURA A LA MOLINA: LeS Idiomes. del 4 al 17 de juliol. edat: de 7 a 13 anys. 
ESTADA A IRLANDA: LeS Idiomes. del 26 de juny al 10 de juliol. edat: de 12 a 17 anys. 

Més informació a www.alella.cat/casalsestiu

Alella manté les tres classes 
de P3 per al curs vinent 
Alella mantindrà les tres classes de 
P3 —dues a l’Escola Fabra i una a 
l’Escola La Serreta— als centres pú-
blics del municipi. El Departament 
d’Ensenyament ha afegit a l’oferta 
inicial la segona línia de l’Escola Fa-
bra, donat que el número de preins-
cripcions presentades ha superat les 
previsions inicials. Les matriculaci-
ons es faran del 14 al 17 de juny. 

L’Adrenalina de l’Estiu
La tercera edició d’Adrenalina de 
l’Estiu ofereix tres setmanes d’acti-
vitats, del 4 al 22 de juliol, adreça-
des a infants i joves de 12 a 16 
anys. Es faran sortides, esports, 
tastets musicals, de fotografia, tea-
tre, skate i break dance, un con-
curs de cuina en anglès, a més d’un 
cap de setmana de convivències en 
el qual s’incorporaran un grup de 
joves Carquefou que compartiran la 
darrera setmana d’activitats amb 
els joves alellencs. Les inscripcions 
s’obren el 10 de maig. El preu per 
setmana és de 75€ i les famílies 
que acullin algun jove francès tin-
dran un descompte del 35%. Més 
informació a www.alellajove.cat.

“hèrcules”, als Musicals d’Estiu
Dins del projecte Alella Viu la Músi-
ca, l’Ajuntament i el Centre d’Estu-
dis Musicals Ressò promouen l’acti-
vitat intensiva Musicals d’Estiu, 
adreçada a infants i joves, de 8 a 
16 anys. Es farà del 4 al 15 de juli-
ol al gimnàs de l’Escola Fabra i 
l’obra que es treballarà és “Hèrcu-
les”. Les inscripcions es fan a partir 
del 10 de maig a Ressò. Més infor-
mació a www.alella.cat/alellaviula-
musica.

L’Espai Actiu prepara el nou curs
L’oferta formativa del Centre de For-
mació d’Adults-Espai Actiu inclou 
cursos de llengua castellana, angle-
sa i catalana, a més de dos cursos 
d’informàtica, i les classes de pre-
paració a les proves d’accés a Cicles 
Formatius de Grau Superior i d’ac-
cés a la Universitat per a majors de 
25 o 45 anys.  Les inscripcions es 
fan del 10 al 20 de juny. Més infor-
mació a www.alella.cat/espaiactiu
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Els cursos dels Juliols de la UB, que 
organitza l’Ajuntament amb la col-
laboració de la Univeristat de Barcelo-
na, se centren enguany en un dels te-
mes que més preocupació genera en la 
nostra societat: el canvi climàtic. 

Durant cinc dies, de l’11 al 15 de 
juliol, s’analitzaran, des de diferents 
perspectives, les conseqüències de 
l’escalfament del planeta, com afecta o 
pot afectar la vinya i la vitivinicultura 
aquest fenomen tant complex i quines 
estratègies s’estan desenvolupant per 
fer-hi front.

De la mà de diferents experts de 
diversos àmbits es realitzarà una foto-
grafia de l’estat actual de la situació i 
del futur proper del sector vitivinícola. 
El curs inclourà una visita a un celler 
de la DO Alella per conèixer de prop la 
seva experiència i un tast de vins.

Les classes es faran en horari de 

tarda i es dividiran en dues sessions 
diàries, de 16 a 18h i de 18.30 a 
20.30h. El curs està coordinat per 
Idoia Juanto, llicenciada en Ciències 
Ambientals de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, especialitzada en 
campanyes de comunicació i sensibi-
lització ambiental. El termini d’inscrip-
ció és del 18 de maig al 4 de juliol. 
Més informació a www.ub.edu/juliols/

Beques per participar en el curs
L’Ajuntament convoca quinze beques, 
cinc més que l’any passat, adreçades a 
persones interessades a assistir al curs. 
Poden sol·licitar-la tots els ciutadans i 
ciutadanes majors de 16 anys, estudi-
ants universitaris, de batxillerat o de 
secundària, treballadors i treballadores 
que busquen formació o en general 
persones amb interès per ampliar els 
seus coneixements. 

Les sol·licituds s’han de presentar 
abans del 16 de juny mitjançant una 
instància i la presentació d’una carta 
de motivació. Més informació a www.
alella.cat/juliolsUB

Canvi climàtic als Juliols de la UB El 12 de juny fem l’Aplec de l’Arròs 
El Bosquet de paelles el 12 de juny 
amb l’Aplec de l’Arròs que organit-
za el Casal d’Alella amb la col-
laboració de l’Ajuntament. Enguany, 
s’ha reforçat el tractament contra la 
processionària del pi per intentar 
evitar que es tornin a produir les 
afectacions cutànies de l’edició an-
terior. Al novembre es va fer una 
primera intervenció a l’arbrat amb 
un producte ecològic i es va fer un 
segon tractament fitosanitari els 
mesos de gener i febrer.

El cartell de Festa Major
Fins al 22 de maig es poden presen-
tar a Can Lleonart els cartells de Fes-
ta Major. Les propostes finalistes es-
taran exposades a Can Lleonart del 
24 al 27 de maig perquè la gent pu-
gui valorar-les i votar-les. El 2 de 
juny es publicarà el resultat de la 
votació. El cartell guanyador rebrà 
500€. Més informació a www.alella.
cat/festamajor. 

Fi de curs de l’Escola de Dansa
El Festival de final de curs de l’Es-
cola de Dansa es farà l’11 de juny, 
a les 18h, al Teatre la Massa de 
Vilassar de Dalt. Les entrades es 
poden adquirir a l’Oficina de Turis-
me del 12 al 22 de maig (amb un 
màxim de 5 entrades) i del 25 de 
maig al 9 de juny. Més informació a 
www.alella.cat/escoladansa

Atorgades les dues beques per fer 
estades solidàries a Colòmbia
Gisela Ferrer i Júlia Sebastián, dues 
joves alellenques estudiants de pe-
riodisme i infermeria, respectiva-
ment, són les dues persones que 
han obtingut les beques que atorga 
l’Ajuntament per participar en una 
estada solidària Colòmbia.
 
La Festa del Joc i de l’Esport
Alella viurà el cap de setmana més 
esportiu el 4 i 5 de juny amb la Fes-
ta del Joc i de l’Esport. Dissabte al 
matí es farà una jornada atlètica i 
per la tarda, rugbi, activitats aquàti-
ques i zumba. Diumenge en horari 
de matí i tarda hi haurà activitats 
lúdiques i esportives al Pavelló. Més 
informació a www.alella.cat/festa-
jociesport

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

···································································································
De l’11 al 15 de juliol s’analitzarà, des de diferents perspectives, els efectes 
que aquest fenomen pot tenir sobre la vinya. 

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

Bona caminada dels tres pobles 

Més de 1.200 persones van gaudir 
d’un esplèndid matí de diumenge de 
primavera passejant entre amics i entre 

vinyes a la 11a Caminada dels Tres Po-
bles d’Alella, el Masnou i Teià que es 
va celebrar el passat 17 d’abril. 
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········································ ·································································

Tot a punt per a l’enlairament 

La quarta edició de les Jornades d’Em-
prenedoria d’Alella, el Masnou i Teià 
Enlaira’t són a punt d’aixecar el vol. 
Durant tres dies, de l’11 al 13 de maig 
es faran tallers, conferències i taules 
rodones per assessorar i facilitar les 
eines necessàries als emprenedors i 
empresaris. Les jornades són un punt 
de trobada multidisciplinar i d’inter-
canvi d’idees i coneixements entre 
experts, empresaris i emprenedors. Les 
jornades s’enlairen l’11 de maig a les 
19h amb la conferència “Jo com a pro-
ducte” del polifacètic Joan Dausà, i el 
lliurament de la tercera edició del Premi 
a la Millor Iniciativa Enoturística que 
atorga l’Ajuntament d’Alella. 

Les jornades són gratuïtes i per 
poder assistir-hi només cal apuntar-se 
prèviament a través del formulari d’ins-
cripció del web www.enlairat.cat. 

···································································································
Les Jornades d’Emprenedoria d’Alella, el Masnou i Teià són gratuïtes i obertes 
a tothom i per participar només cal fer la inscripció a www.enlairat.cat.

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

DIMECRES 11 DE MAIg
19-21h Can Lleonart (Alella). Presentació enlaira’t. Conferència “Jo com a producte”, amb Joan dausà, 
cantautor i emprenedor. Lliurament del Premi a la Millor Iniciativa enoturística d’Alella.  

DIJOUS 12 DE MAIg
9.30-11h CAT (Teià). Workshop: “Coneixement personal”, amb Ulla Oyrer i Sònia Pujol.  
11-14h CAT (Teià):  Workshop. “Aspirina vs Vitamina”, amb david Teixidó, Aniol Brosa, Josep M.Valero, 
Albert Ventura i Joan Pera. 
16-18.30h CAT (Teià). Workshop. “Metodologies àgils”, amb Isabel Giménez i Borja Piñeiro. 
19-21h Alella Vinícola (Alella). Taula rodona. “empresaris locals a globals”, amb els responsables de les 
empreses Automatismes enric, AutoNet&Oil, ASSI. Moderada per Carme Pla, actriu.

DIvENDRES 13 DE MAIg
12-13.30h Casa del Marquès (el Masnou). Conferència. “Per què hi ha empreses que creixen i altres que 
tanquen?”, amb Oriol Amat, catedràtic d’economia financera.
14h Parc del Llac (el Masnou). Aperitiu de cloenda.

Més informació i inscripcions a www.enlairat.cat 

El programa de les jornades 

Alella desfila el 22 de maig
···································································································
La quarta passarel·la de moda es farà a les 12h a la Plaça de l’Ajuntament. 

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

Alella celebrarà la seva primera 
Nit del Comerç l’11 de juny
Alella celebrarà el seu primer shop-
ping night el dissabte 11 de juny, 
de 20 a 24h. Els comerços que vul-
guin adherir-se allargaran el seu 
horari d’obertura fins a la mitja nit i 
oferiran descomptes i promocions. 
També es farà una edició especial 
del tapes i vins i un tast al mercat, 
a més de música, espectacles en 
directe i més sorpreses. 

La festa de Can Lleonart  
Can Lleonart farà la seva festa anu-
al de final de temporada el dijous 
16 de juny. Serà, com a les darre-
res edicions, un sopar a la fresca al 
pati del centre cultural per agrair 
els usuaris i usuàries la bona aco-
llida de les propostes que s’hi or-
ganitzen. El preu del sopar és de 
8€ els adults i 4€ els infants. Les 
inscripcions són del 30 de maig al 
14 de juny. Més informació a www.
canlleonart.com.

La Plaça de l’Ajuntament es tornarà a 
convertir el 22 de maig en una gran 
passarel·la de moda des de la qual es 
podran veure les novetats de la tempo-
rada primavera-estiu dels comerços de 
moda i complements del municipi. És 
la quarta edició d’Alella Desfila, una 
festa del comerç i de la moda, en la 
que molts veïns i veïnes del poble, de 
totes les edats es converteixen en mo-
dels per un dia. 

A més de les desfilades de moda, la 
festa té d’altres ingredients com ara 
música, dansa i sorteigs de regals. A la 
desfilada estan convidats a participar 
els comerços de roba, merceries, com-
plements, perruqueries, estètiques, de-
coració i jardineria del poble. Una imatge de la passarel·la de l’any anterior. 
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El mata-segell turístic d’Alella 

L’empremta d’habitar, a Can Manyé

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

Alella ja té un mata-segell propi. L’Al-
calde d’Alella, Andreu Francisco, el Di-
rector de Correos a Catalunya, Manel 
Rey, i el president del Cercle Filatèlic 
d’Alella, Antoni Hernández, van pre-
sentat el 30 d’abril el mata-segells de 
l’oficina postal d’Alella, amb el qual es 
pretén col·laborar a la projecció del 
municipi i de la DO Alella. 

El mata-segell ha estat dissenyat 
per atendre les peticions dels veïns de 
la localitat, els filatèlics i els turistes 
que desitgin estampar-lo a les seves 
trameses postals. A més d’una imatge 
evocadora de la tradició vitivinícola, al 
mata-segells apareix el nom de la po-
blació i la data de l’enviament. Així, la 

imatge del municipi d’Alella i els seus 
vins viatjarà per tot el món plasmada a 
les cartes i postals que s’enviïn des de 
l’oficina.

Al Maresme, a més d’Alella també 
han estrenat mata-segells els munici-
pis d’Arenys de Mar, Calella, Mataró i 
Tordera.

···································································································
L’artista Anna Llimós exposa, del 10 al 26 de juny, el seu treball sobre els 
vestigis que deixem al nostre pas i la materialitat del record.

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

···································································································
Es podrà estampar a les cartes i postals enviades des del municipi. 

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

20 anys de premis Maria Oleart 
Els Premis Literaris d’Alella arriben 
enguany a una fita important: es 
compleixen 20 anys des del naixe-
ment del primer dels guardons lite-
raris, el de poesia Alella a Maria 
Oleart. Quatre anys després, es va 
incorporar el certamen de contes 
Alella a Guida Alzina, que enguany 
arriba a la seva 16a edició. Anys 
després, l’Agrupació d’Astronomia 
va crear un tercer premi, el de relats 
curts d’astronomia Alella a Isidre 
Pòlit. Aquest últim es va deixar 
d’organitzar l’any 2014 per  la redu-
ïda participació de les darreres edi-
cions. El termini d’admissió d’obres 
aspirants als premis d’enguany fina-
litza el 12 de juliol. Cal trametre els 
treballs a l’Ajuntament. El jurat del 
premi Maria Oleart està format per 
Neus Aguado, Fina Llorca i Ester 
Xargay. Pel que fa al premi a Guida 
Alzina, enguany formen part del ju-
rat Albert Forns, Isabel Segura i Es-
ther Tallada. Els premis s’adjudica-
ran el 30 d’octubre. Més informació 
www.alella.cat/premisliteraris. 

Convocada la tercera edició dels 
premis “Alella valora l’Esport” 
L'Ajuntament ha convocat la tercera 
edició dels premis "Alella Valora 
l'Esport" amb l'objectiu de reconèi-
xer èxits i mèrits esportius a perso-
nes esportistes i directives, així com 
a les entitats, els clubs i altres asso-
ciacions i persones vinculades a 
Alella que hagin tingut una actuació 
destacada durant la temporada es-
portiva 2015-2016. Els premis 
també són un reconeixement a les 
trajectòries i accions de suport i 
promoció en el món de l'esport, es-
pecialment l'alellenc, fent especial 
esment als valors que s'adquireixen 
amb la pràctica esportiva. Per poder 
presentar les candidatures i optar a 
alguns d'aquests premis és impres-
cindible estar empadronat/da a Ale-
lla o pertànyer a una entitat inscrita 
al Registre d'Entitats de l'Ajunta-
ment. El termini de presentació de 
candidatures finalitza el 27 de maig 
a les 14h. L'acte de lliurament es 
farà el divendres 1 de juliol a les 
19.30h al Pavelló Municipal d'Es-
ports. Més informació a www.alella.
cat/valoralesport. 

Can Manyé exposa del 10 al 26 de juny 
“Habitar és deixar empremtes”, un pro-
jecte artístic d’Anna Llimós que mostra 
la petja que les persones deixen en els 
espais domèstics que habiten a partir 
d’objectes i altres elements que han 

L’exposició s’inaugura el 10 de juny a les 20.30h. 

caigut en desús. La jove artista barcelo-
nina llicenciada en Belles Arts, ens con-
vida a fer recorregut per espais domès-
tics, sovint les golfes, en què podem 
trobar mobles, objectes i altres ele-
ments que han caigut en desús i en 
l’oblit, però que formen una espècie 
d’arxiu històric sobre el passat del lloc i 
de les persones que hi habiten. Alguns 
dels seus referents són Walter Benja-
min i Georges Pérec, que també han 
explorat la idea dels vestigis que dei-
xem al nostre pas i de la transformació 
de l’espai i la materialitat del record. 
Anna Llimós se centra en aquesta ma-
terialitat que encarnen els objectes, que 
una vegada perduda la seva funcionali-
tat mantenen el testimoniatge de les 
vivències que l’acompanyaren. L’expo-
sició s’inaugura el divendres 10 de juny 
a les 20.30h. El 19 de juny a les 12h 
es farà un taller familiar i el 26, a la 
mateixa hora, una visita comentada. 

L’exposició s’inaugura el dia 10 de juny
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grups municipals (Aquest espai se cedeix als grups municipals que decideixen l’ús que en volen fer. La publicació no es fa responsable del contingut dels escrits)

ERC + SUMEM PER ALELLA 

gENT D’ALELLA Actitud passiva 

L’audiència pública sobre les ocupacions del 13 
d’abril ha deixat l’Ajuntament  un mandat clar: pri-
oritzar els recursos municipals destinats a la pre-
venció i a enfortir els de la policia municipal. Ja ho 
havíem escoltat a la audiència sobre seguretat del 
19 de gener; totes dues han estat les audiències 
amb major assistència. Fa més d’un any que Gent 
d’Alella demana un pla d’acció contra les ocupaci-
ons i cobrir les vacants policials. 

Semblaria que és l’hora d’unir-nos tots els 
grups, oi?. Doncs resulta que el govern ha tom-
bat  la nostra moció per avançar la redacció del 
Pla Local de Seguretat i per a crear una Comissió 
participativa de Seguretat en la que estigui tothom 
representat. La proposta de reglamentar l’empadro-
nament de CDC va corre la mateixa sort. Tornem 
a perdre novament un temps valuós i es confirma 
l’actitud passiva del govern, hipotèticament activa-
da en una teatralització que no va amagar la veri-
tat: ni hi ha capacitat ni hi ha estratègia.

Amb reconèixer l’actitud passiva, com va fer 
l’Alcalde, no n’hi ha prou. Hauria d’exigir respon-
sabilitats i acció. L’ocupació excepcional del gener 
es va produir per l’efecte crida dels ocupants de la 
Serreta, 8. El govern ens va menystenir quan l’oc-
tubre ho vam denunciar i a l’últim Ple tampoc van 

Desconeixement o mala fe? 

D’acord a les regles del joc polític acceptem que, 
com equip de govern, siguem els destinataris de 
les crítiques i objeccions dels altres grups munici-
pals, però el que considerem del tot innacceptable 
és que es qüestioni o es posi en dubte la professio-
nalitat, la implicació, la il·lusió i la bona feina dels 
treballadors i treballadores d’aquest Ajuntament.

Entre moltes altres coses, és gràcies al seu 
treball que el nostre municipi ha aconseguit per 
tercera vegada consecutiva el Segell Infoparticipa, 
distintiu que atorga l’Universitat Autònoma de Bar-
celona a la qualitat i la transparència pública local.

Afirmar que «aquest premi s’ha aconseguit pa-
gant» com va fer la representant del PP, o qüesti-
onar la validesa d’uns agents que han accedit al 
seu lloc de treball després d’haver superat un just i 
exigent procés de selecció, qualificant-los de «poli-
cies capats», com va dir textualment el regidor de 
Convergència, -ambdues intervencions en el Ple del 
passat 29 d’abril-, són manifestacions que no es 
poden amagar en el desconeixement, són a totes 
llums una ofensa directa a aquests col·lectius i un 
acte de mala fe.

En aquest mateix ple hi constaven dues moci-
ons que van presentar CDC i GdA, la primera, de 
Convergència, proposava establir una ordenança 

donar resposta al fet que continuïn entrant i sortint. 
L’”actitud passiva” també hi és quan veiem 

el que s’està construint on hi havia el Cuinalella. 
Quans anys fa que reclamem una ordenança del 
Paisatge Urbà que preservi la imatge del nostre po-
ble?. Cal regular el dret col·lectiu  a gaudir d’un pai-
satge urbà harmònic i el dret individual a utilitzar-lo 
com l’interessi sempre que la intensitat d’aques-
ta utilització no trenqui l’harmonia o desfiguri les 
perspectives dels conjunts urbans que integren el 
municipi. Ja hem vist com ha quedat l’entorn de la 
piscina, Can Serra o els Escolapis, ja veurem com 
queda Can Calderó i la nova benzinera que s’està 
construint. 

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

reguladora de l’empadronament i la segona, presen-
tada per Gent d’Alella, instava la redacció del Pla 
Local de Seguretat d’Alella. ERC+SumemxAlella i 
Alella Primer varem votar en contra de totes dues 
mocions. En la primera perquè ja existeix una Re-
solució que desplega tota la normativa legal d’obli-
gat compliment que s’aplica en aquest ajuntament 
i la segona perquè el Pla Local de Seguretat ja està 
degudament calendaritzat en el Pla d’Actuació Mu-
nicipal, aprovat sense cap vot en contra el passat 
22 de desembre. Sense voler incidir en el caràc-
ter oportunista d’aquestes mocions, novament ens 
preguntem si es tracta de desconeixement o de 
mala fe. 

És evident que tots els grups polítics són lliures 
de presentar les mocions que creguin oportunes i 
donar el seu suport a aquelles que creguin conveni-
ent, però la votació conjunta de Convergència, Gent 
d’Alella i el Partit Popular a favor de les presentades 
unilateralment posa en evidència una triple aliança, 
potser necessària per a la seva susbsistència, però 
que els iguala en els seus plantejaments. 
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esteve Garcia-Ossorio 
Barrosso 
garciaossoriobe@
alella.cat 

CONvERgèNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNyA

ALTERNATIvA PER ALELLA-CUP Sobre l’empadronament

En el darrer ple municipal Convergència va presen-
tar una moció per implantar una ordenança d’em-
padronament restrictiva, moció quin contingut és 
contrari a la legislació vigent, als principis generals 
més elementals i a la responsabilitat com a electes 
d’una administració local.

El Padró municipal és un registre obligatori de 
naturalesa estadística que recull la realitat demo-
gràfica en un municipi: quanta gent hi viu i on viu. 
A efectes d’empadronament es parla de residència 
en un municipi, no en un habitatge, donat que es 
tracta d’obtenir una informació fiable i actualitzada 
del total de persones que viuen al poble en el pre-
sent per permetre una suficient prestació de serveis 
independentment de la classificació jurídica que 
mereixi dita residencia- i per tant sigui aquesta le-
gal o no- i independentment també de les caracte-
rístiques tècniques del domicili -la llei estableix que 
ha de figurar en el padró tot aquell efectiu resident 
a qui pugui fer-se arribar una notificació, incloent 
conseqüentment caravanes, coves i fins i tot supò-
sits d’absència total de sostre-

La instrucció tècnica d’empadronament vigent, 
aprovada per l’Institut Nacional d’Estadística l’any 
2015, s’aplica amb normalitat a Alella, conté 31 
pàgines amb 6 formularis annexos i regula totes 

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Menys seguretat i més comunicats! (1) 

Benvolguts veïns, us comuniquem que sou sospi-
tosos d’anar contra els Drets Humans. Sabem que 
porteu un racista a dins. Sigueu bons, bla bla bla. 
                                                                    
Signat: ERC SxA AP-CP MES+ CUP

Aquesta és en resum la resposta de l’esquerra 
local al greu problema de les ocupacions d’habitat-
ges que patim: un “comunicat” que entre línies diu 
el que diu. Tenim un alcalde amb evident perfil de 
centre dreta que s’ha acomodat millor que ningú 
en la retòrica buida de l’esquerra guay. Ja se sap, 
la seguretat és cosa de la dreta dolenta. No ens ha 
sorprès, només lamentem no haver-ho denunciat 
abans.

La seguretat ciutadana mai ha estat entre les 
prioritats de l’alcalde. Més aviat li és una molèstia 
que ha anat escombrant sota la catifa del despatx. 
Fins ara. El cas de les ocupacions ha fet evident el 
problema de fons que tenim. Cap reacció a temps, 
cap resposta raonable, cap pla davant del delicte 
anunciat. Oh benvinguts, passeu passeu etc.. fins 
que es perd l’autoritat. Va intentar explicar-se da-
vant els veïns en un acte penós, al qual no se li 
va ocórrer res millor que portar l’advocat exregidor 
del PP senyor Berzosa en lloc de fer-se acompa-

nyar pels responsables de la nostra policia. Prete-
nia advertir els veïns, no informar-los ni tranquil-
litzar-los. 

La nostra policia ha estat desatesa sempre per 
l’alcalde. Dels 20 agents amb una mitjana d’edat 
de 45 anys el 2010, hem passat a 15 agents amb 
més de 50 anys: 1 cap interí, 2 caporals, 4 agents, 
i 8 agents més amb dret a segona activitat en ser 
majors de 57 anys. La “no política” de l’alcalde ha 
facilitat la marxa d’agents joves formats a l’escola 
de Policia. Mai ha previst cobrir les jubilacions. Ha 
dilatat l’aprovació del Reglament intern del cos fins 
l’extrem que el Síndic de Greuges ha hagut d’in-
tervenir. La nostra Policia no té un pla de carrera 
professional, ni reconeixements ni distincions. La 
disciplina, la jerarquia i la motivació no són impor-
tants. Ara se’ns ha anunciat la contractació de tres 
agents joves interins, amb funcions limitades i sen-
se poder portar arma. Probablement també mar-
xin. En resum: falta de lideratge, falta de projecte i 
d’objectius, falta inclús de protocols. Desídia.

 Tornem a les ocupacions: CDC ha proposat 
al Ple l’aprovació d’una ordenança d’empadrona-
ment, però l’esquerra guay l’ha tombat acusant-nos 
de no sabem què. (Seguirà).

les casuístiques i àrees que han d’intervenir en el 
procés d’inscripció al padró. La proposta portada 
a ple tenia dos folis i només preveia supòsits de 
residència autoritzada en habitatge.

La inscripció al padró no és un instrument de con-
trol o de discriminació ni permet escollir els veïns que 
t’agrada tenir, és una eina d’informació que serveix per 
a garantir el bon funcionament i la planificació tant de 
l’administració local com supramunicipal (transport, 
educació, sanitat, policia...), essent més efectiu quan 
més ajustat a la realitat sigui el seu contingut, i sense 
que sigui possible privar de la inscripció a cap perso-
na que acreditadament visqui al municipi. 

La proposta, finalment desestimada, que pre-
sentà Convergència de restringir l’empadronament 
(votada a favor per Gent d’Alella i Partit Popular) a 
més a més de ser contraria a Dret era clarament in-
justa al pretendre utilitzar de tort eines estadístiques 
com a mecanismes d’exclusió. Voler fer invisibles 
estadísticament persones que viuen al municipi no 
els farà desaparèixer de la realitat, només els abo-
carà a la invisibilitat administrativa, privant les ins-
titucions de la capacitat d’oferir una gestió pública 
de qualitat d’acord amb les necessitats del moment. 

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@
hotmail.com

PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROgRÉS Promocionar l’economia local 

En el marc de les accions per dinamitzar l’economia 
del nostre municipi, una part fonamental és la que 
té per objectiu donar suport als treballadors autò-
noms, emprenedors i empresaris d’Alella. L’actual 
conveni signat amb el Centre d’Empreses Casa del 
Marquès del Masnou ja dóna servei als professio-
nals d’Alella des de l’any 2014, principalment en 
el suport i l’assessorament en nous projectes de 
negoci, així com serveis focalitzats a la creació i 
consolidació d’empreses. 

En aquest sentit i amb la voluntat de sumar 
empresa i territori, l’any passat vàrem engegar les 
Jornades d’Emprenedoria Enlaira’t, amb un objectiu 
principal; durant uns dies atorgar un paper central 
a l’emprenedoria i l’empresa. Enguany l’esperit de 
les jornades és fer possible que idees innovadores 
es converteixin en projectes empresarials amb futur 
i amb potencial de creixement.

D’altra banda, també són part fonamental de la 
nostra economia local les accions de promoció del 
comerç de proximitat. Fer conéixer l’abast de l’ofer-
ta comercial existent en el nostre municipi és afavo-
rir la producció i el consum que ens és més proper.

En aquest sentit, aquest mes de maig organit-
zem de nou la passarella de moda en la que diver-
sos comerços i professionals del poble hi participen 

Glòria Mans
manscg@alella.cat

Solucions i no promeses buides! 

El Partido Popular d’Alella demana al govern actual:
1. Que l’alcalde, Sr. Francisco compleixi amb la 
seva promesa de contestar totes les instàncies 
d’aquí a 30 dies d’haver-la rebut.

2. Que es posin en tots els llocs oficials la bandera 
espanyola. Després de 12 anys d’aguantar estela-
des creiem que toca satisfer també als ciutadans 
d’Alella no independents.

3. Demanem que els punts que són competència 
del ple i que s’han delegat a la junta del govern, 
quan es tracten en les juntes, es pugui assistir pú-
blicament com a oient.

4. Per complir millor amb la transparència que pre-
sumeix el govern d’Alella preguem facilitar al màxim 
l’accessibilitat d’informació al web de l’ajuntament. 
Per això el PPA demana que posin al web un apartat 
només de rendiment de comptes  i allà que s’agrupi 
tota la informació econòmica.

5. Que els regidors de l’oposició siguin informats 
amb suficient temps per assistir com a oient a reu-
nions de barris de tot tipus. I després se’ns faciliti 
informes i conclusions trets de les reunions.

amb la finalitat de promocionar els seus articles de 
venda.

I amb la voluntat de dinamitzar l’oferta comerci-
al i de serveis d’Alella i buscant crear sinèrgies en-
tre el sector comercial i el sector turístic, el proper 
mes de juny celebrarem la primera Nit del Comerç 
d’Alella, en la que els establiments del centre i de la 
plaça Antoni Pujades romandran  oberts fins la mit-
janit. El mercat municipal oferirà un Tast al Mercat 
i es podrà fer una ruta de tapes i vi pels diferents 
bars i restaurants del poble.

Pensem que qualsevol campanya de dinamitza-
ció comercial afavoreix al desenvolupament econò-
mic local i turístic. I que per generar activitat eco-
nòmica i ocupació, el comerç n’és fonamental per 
aconseguir-ho.

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP



13MAIG 2016

Amb l’arribada de la primavera arriba també el moment de prendre mesures contra 
el mosquit tigre. Per prevenir la proliferació de colònies i evitar la propagació 
d’aquest insecte és molt important tenir en compte les mesures preventives.

Buideu regularment o retireu qualsevol recipient de l’exterior que pugui 
acumular aigua.

Eviteu les acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguàs. 

Cobriu els petits forats i depressions del terreny que acumulin aigua.

Vigileu les basses petites, buideu-les setmanalment i cobriu-les amb una tela 
mosquitera.

Manteniu cobertes les piscines mentre no s’utilitzin. Les piscines de plàstic s’han 
de buidar periòdicament.

Tapeu els forats dels troncs i les branques dels arbres amb sorra.

Canvieu sovint l’aigua de les plantes que viuen en aigua i la dels abeuradors 
dels animals domèstics. 

Com evitar les picades?

Podeu evitar l’entrada del mosquit a casa instal·lant mosquiteres a les finestres. 

Per evitar les picades és recomanable que porteu roba de màniga llarga, 
pantalons llargs i mitjons. 

Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

Què cal fer per prevenir la proliferació del mosquit tigre? 

La prevenció és el millor 
mètode per al control 

d’aquest mosquit 

Cal evitar els punts 
d’acumulació d’aigua que 

afavoreixen la cria de 
l’insecte

Amb l’arribada de la primavera arriba també el moment de prendre mesures contra 
el mosquit tigre. Per prevenir la proliferació de colònies i evitar la propagació 
d’aquest insecte és molt important tenir en compte les mesures preventives.

Buideu regularment o retireu qualsevol recipient de l’exterior que pugui 
acumular aigua.

Eviteu les acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguàs. 

Cobriu els petits forats i depressions del terreny que acumulin aigua.

Vigileu les basses petites, buideu-les setmanalment i cobriu-les amb una tela 
mosquitera.

Manteniu cobertes les piscines mentre no s’utilitzin. Les piscines de plàstic s’han 
de buidar periòdicament.

Tapeu els forats dels troncs i les branques dels arbres amb sorra.

Canvieu sovint l’aigua de les plantes que viuen en aigua i la dels abeuradors 
dels animals domèstics. 

Com evitar les picades?

Podeu evitar l’entrada del mosquit a casa instal·lant mosquiteres a les finestres. 

Per evitar les picades és recomanable que porteu roba de màniga llarga, 
pantalons llargs i mitjons. 

Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

Què cal fer per prevenir la proliferació del mosquit tigre? 

La prevenció és el millor 
mètode per al control 

d’aquest mosquit 

Cal evitar els punts 
d’acumulació d’aigua que 

afavoreixen la cria de 
l’insecte

Amb l’arribada de la primavera arriba també el moment de prendre mesures contra 
el mosquit tigre. Per prevenir la proliferació de colònies i evitar la propagació 
d’aquest insecte és molt important tenir en compte algunes mesures preventives:

Buideu regularment o retireu qualsevol recipient de l’exterior que pugui 
acumular aigua.

Eviteu les acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguàs. 

Cobriu els petits forats i depressions del terreny que acumulin aigua.

Vigileu les basses petites, buideu-les setmanalment i cobriu-les amb una tela 
mosquitera.

Manteniu cobertes les piscines mentre no s’utilitzin. Les piscines de plàstic s’han 
de buidar periòdicament.

Tapeu els forats dels troncs i les branques dels arbres amb sorra.

Canvieu sovint l’aigua de les plantes que viuen en aigua i la dels abeuradors 
dels animals domèstics. 

Com evitar les picades?

Podeu evitar l’entrada del mosquit a casa instal·lant mosquiteres a les finestres. 

Per evitar les picades és recomanable que porteu roba de màniga llarga, 
pantalons llargs i mitjons. 

Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

Què cal fer per prevenir la proliferació del mosquit tigre? 

La prevenció és el millor 
mètode per al control 

d’aquest mosquit 

Cal evitar els punts 
d’acumulació d’aigua que 

afavoreixen la cria de 
l’insecte

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP

Acords del Ple
PLE EXTRAORDINARI DEL 7 DE gENER I ORDINARIS DEL DEL 28 DE gENER I DE 25 DE FEBRER DE 2016.  www.alella.cat

Aprovació definitiva del pressupost de 2016. 
El Ple va aprovar definitivament el 7 de gener el pressu-
post municipal de 2016, que ascendeix a 13.257.957€, 
un 12,6% més que a l’any anterior. Es va estimar una de les 
cinc al·legacions presentades per Alternativa per Alella-CUP 
relativa al compliment dels límits dels complements especí-
fics, de productivitat i gratificacions. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i AP-CP i el vot 
en contra de Gd’A, d’APA-CUP, CDC i PP,
Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana de la 
parcel·la del passeig dels Germans Aymar Puig, 9.
El Ple va aprovar definitivament el 28 de gener Pla de Millora 
Urbana que permetrà l’ampliació de la Residència de la Fun-
dació Aymar i Puig.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A, 
CDC i l’abstenció d’APA-CUP i PP. 
Modificació de la plantilla del personal
El Ple va aprovar el 28 de gener una modificació de la plan-
tilla i de la relació dels llocs de treballs per a l’any 2016. 
S’amortitza 1 plaça de Tècnic Mig Treballador Social, es 
crea 1 de Tècnic Superior de Serveis Personals. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, AA-CUP. 
i PP, i l’abstenció de Gd’A i CDC.  

Adhesió a la Plataforma de municipis per l’habitatge dig-
ne i contra la pobresa energètica. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A, 
APA-CUP i CDC i l’abstenció del PP.
Elecció del jutge de pau titular.
El Ple va aprovar el 25 de febrer l’elecció de Josep Sala com 
a jutge de pau titular.
Aprovat per unanimitat. 
Aprovació de models de declaració patrimonial i activitats 
d’alts càrrecs locals. 
El Ple va aprovar el 25 de febrer els models de declaració 
d’activitats i els models de declaració de béns patrimonials 
dels càrrecs electes de l’Ajuntament. 
Aprovat per unanimitat. 
El Ple declara non grata la monarquia a Alella.
El Ple va aprovar el 25 de febrer una moció presentada per 
AA-CUP, ERC+SxA, AA-CP en la qual es declara non grata la 
monarquia a Alella. La moció estableix, entre d’altres acords, 
evitar participar com a Ajuntament en qualsevol acció que 
suposi un reconeixement de la monarquia. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AA-CP, AA-CUP 
i CDC, l’abstenció de Gd’A i el vot en contra del PP. 
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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 DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DE LA 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 82 05
de dilluns a divendres de 9 a 14 h

RECOLLIDA DE RESTES vEgETALS I MOBLES
93 790 55 60

Serveis

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 24 51 

TAXI A DEMANDA

DEIXALLERIA MÒBIL
Del 17 a 22 de maig i del 14 al 19 de juny
dimarts a dissabte de 9.30 a 13 h i de 16 a 19 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 el 20 de maig i el 10 de juny de 10.30 a 13h (www.alella.cat/busconsum)

BUS CONSUM

Properes sessions per tramitar el dNI electrònic: 13 de maig i 19 de maig (recollida). 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: MAIg I JUNy 

1 de maig                       gÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
7 i 8 de maig  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
14, 15 i 16 de maig  BERNAL C/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83
21 i 22 de maig                gÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
28 i 29 de maig  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
4 i 5 de juny                       BERNAL C/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83
11 i 12 de juny  gÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
18 i 19 de juny  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
24, 25 i 26 de juny                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. 

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 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) 

Agenda d’activitats

Del 5 al 22 de maig
“Com una papallona entrant a una foguera”, obra plàstica e 
instal·lació de Pere Llobera
Inauguració: dijous 5 de maig a les 20h
Vista comentada: diumenge 22 de maig a les 12h

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

Exposicions a Can Manyé*

De l’11 al 13 de maig
Consulteu el programa a www.enlairat.cat
Organitza: Ajuntaments d’Alella, el Masnou i Teià

Jornades d’Emprenedoria Enlaira’t!*

Del 21 al 29 de maig 
75è Homenatge a la Vellesa
Consulteu el programa a www.alella.cat/jornadesgentgran
Organitza: Ajuntaments d’Alella i Comissió de Savis i Sàvies d’Alella

9es Jornades de la gent gran*

Del 5 al 15 de maig 
Consulteu el programa a www.alella.cat/espaisdepoesia

Espais de Poesia*

10h Davant de la Plaça d’Antoni Pujadas
Sortida. Girona en flors.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dimarts 10 de maig 

De 17.30 a 19.30h Can Lleonart*
Tertúlia. Amics de l’òpera: Romanticisme. www.canlleonart.com

Dijous 12 de maig 

De 10 a 18h Can Lleonart
Eleccions al secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana. 
Organitza: Alella per la Independència ANC Alella

12h Giratori de la Riera Coma Fosca 
Presentació de l’escultura “Germanor”, de Fili Plaza. En homenatge 
a l’agermanament d’Alella i Carquefou. 

Dissabte 14 de maig

20h Can Lleonart*
Tertúlia. Hipoteca amb clàusules abusives? Com detectar-les i recu-
perar els teus diners. www.canlleonart.com

Dijous 19 de maig

19.30h Can Manyé, centre d’art i creació*
Literatures amb sentits. Svetlana Aleksiévitx.

22h Can Lleonart*
Músiques del món. Sambala. Preu 5 euros. www.canlleonart.com

Divendres 20 de maig

De 14 a 02h Plaça d’Antoni Pujadas, Can Lleonart i Can Gaza
Festa del 15è aniversari de l’Esplai Guaita’l.
Organitza: Esplai Guaita’l

Dissabte 21 de maig

12h Can Manyé*
Visita guiada a l’exposició “Com una papallona entrant en una 
foguera”, de Pere Llobera.

12.30 Plaça de l’Ajuntament*
Alella Desfila. Passarel·la de moda amb la participació dels comerços 
i els professionals d’Alella.

Diumenge 22 de maig

10.30 a 13h. Oficina de Turisme*
Passejada pel Parc de la Serralada Litoral des d’Alella: Anem a bus-
car dolmens (cal inscripció prèvia). www.alella.cat/turisme

Diumenge 8 de maig

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Enotast: productes Km 0. www.alella.cat/enotast
Mostast: El paisatge de vinya (cal inscripció prèvia). www.alella.cat/
mostast

Dissabte 7 de maig

9 a 13.30h Davant dels supermercats del municipi
Recollida d’aliments per a Càritas d’Alella.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

6, 7 i 8 de maig

Dimarts 24 de maig
17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Hora del conte. Celebració Any Roald Dahl. 

Divendres 27 de maig
16.30h Can Lleonart*
Sortim a fer un vi: l’horta d’Alella. Preu: 10 euros www.canlleonart.
com

Diumenge 29 de maig
10.30h Oficina de Turisme d’Alella*
Visita guiada El Modernisme a Alella+copa de vi DO Alella. www.
alella.cat/turisme

Dilluns 30 de maig
19.30h Pavelló d’Esports Municipal Abelardo Vera
Xerrada-col·loqui amb en Lluís Llach, moderada per Pere Cardús.
Organitza: Alella per la Independència, Assemblea Territorial d’Alella de l’ANC, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament d’Alella

Dimecres 1 de juny
7h Plaça d’Antoni Pujadas*
Travessa de Setcases a Molló. Preu: 21 euros www.canlleonart.com

Dijous 2 de juny
19h Can Lleonart*
Tertúlia en primera persona. Som socorristes i estem salvant vides a 
la costa grega. Programada por la Comissió de Cooperació 
Internacional de l’Ajuntament d’Alella. www.canlleonart.com

Divendres 3 de juny
22h Can Lleonart
Músiques del món. Sabor de Gràcia. Preu 5 €. www.canlleonart.com

Dissabte 4 de juny
20h Can Lleonart
Espectacle Esperit de Vinyoli amb Sílvia Comes i Sílvia Bel i vi de la 
DO Alella www.alella.cat/turisme



DE L'11 AL 13 DE MAIG

DE LA GENT GRAN ACTIVA
DEL 21 AL 29 DE MAIG

jornades
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