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Preparatius per prevenir el risc 
d’incendis forestals. 

el 20 de juny obre inscripcions 
l’espai Actiu.

La nit del comerç s’estrena el 
dissabte 11 de juny. 

Alta Alella s’afegeix a l’oferta musical del Festival d’Estiu com ja 
ho van fer en edicions anteriors Els Garrofers i Bouquet d’Alella. 

Més festival 
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En portada
el Festival d’estiu es fa gran

A El Full del mes d’abril aquesta editorial es titulava «Coman-
dament i Empatia». L’escrit començava així: “Les darreres 
setmanes s’ha produït un fet que, sense ser nou a Alella, ha 
generat preocupació i alarma social entre molts veïns i veï-
nes. L’ocupació de tres habitatges a barris d’Alella de Mar”. 
El 13 d’abril celebràvem una audiència pública amb prop de 
200 persones per tal d’explicar la realitat legislativa, els fets 
succeïts, la situació de les ocupacions a Alella, les actuacions 
dutes a terme fins a la data per part de l’Ajuntament i les 
mesures a emprendre.

Des d’aleshores ens hem trobat dues vegades amb represen-
tants veïnals i s’ha creat l’embrió del que serà el futur Consell 
de Barris. Amb una ordre judicial, Mossos d’Esquadra van 
dur a terme el desallotjament de l’habitatge ocupat al febrer 
a Can Teixidó. S’ha produït la desocupació de dos habitatges 
a Verge de la Mercè i tancat per part de la propietat tots els 
accessos a l’habitatge que fins a primers d’any havia estat 
ocupat a La Serreta. L’Ajuntament ha creat un servei d’as-
sessorament jurídic per les persones que es poguessin veure 
afectades per l’ocupació d’un habitatge de la seva propietat, 
s’ha començat la creació d’un cens d’habitatges buits per 
tal de poder dur a terme polítiques d’habitatge social, hem 
redactat el díptic informatiu que es reparteix amb aquest but-
lletí, i contractat els serveis d’un advocat per estudiar les 
possibles actuacions davant les ocupacions d’habitatges pro-
pietat de empreses liquidades. També s’ha procedit a tallar 
el subministrament d’aigua als habitatges ocupats sense me-
nors i s’han denunciat els fraus detectats a les companyies 
d’electricitat i gas, que ja hi han actuat.

Com deia al final de l’escrit del mes d’abril “La solució no és 
senzilla ni potser immediata. Des de l’Ajuntament seguirem 
comandant la resposta a aquesta situació, fent tot el possible 
per tal de resoldre-la. Com sempre hem fet”. I com continu-
em fent.

DE lES oCUPACIonS 

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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···································································································
A partir del 15 de juny es poden adquirir les entrades del Festival d’Estiu 
que arriba a la seva dotzena edició amb més oferta i nous escenaris. 
···································································································

Aquest mes de juny arribarà a totes les 
llars d’Alella el programa de la dotzena 
edició del Festival d’Estiu. L’edició 
d’enguany creix en número d’especta-
cles  i amplia la varietat d’escenaris i 
propostes. Seran un total de catorze 
esdeveniments: nou actuacions musi-
cals i cinc activitats adreçades al pú-
blic familiar. Les entrades es posaran a 
la venda el 15 de juny a l’Oficina de 
Turisme i a través d’Internet, des de la 
pàgina web del Festival www.festivala-
lella.org. 

Les actuacions programades per 
l’Ajuntament arrenquen l’1 de juliol 
amb la Polifònica Joia, que en aquesta 
ocasió actuarà acompanyada d’un grup 
d’alumnes de l’Escola de Dansa d’Ale-
lla, al Jardí de les Estàtues de Cal Mar-
quès. L’endemà, el 2 de juliol en el 
mateix escenari, la cantant Mònica 
Green presenta l’espectacle més ambi-
ciós de la seva carrera, recolzada per 
una selecció d’instrumentistes i veus 
que conformen una de les millors ban-
des de música negra del moment. Una 
altra veu femenina, la de Núria Gra-
ham, serà la protagonista del concert 
gratuït que es farà el 16 de juliol al 
Parc de Can Sors. Després arribarà el 
torn de Músics en Residència: els dos 
grans concerts seran el 21 i 23 de juli-
ol a l’Església. 

El Festival es fa gran 

La cantant Mònica Green és la cap de cartell del Festival d’Estiu d’enguany. 

La Polifònica Joia d’Alella compta en aquesta ocasió amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Dansa d’Alella.

Músics en Residència farà dos concerts a l’església d’Alella.Núria Graham actuarà al Parc de Can Sors.
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Les sinergies del Festival 

Amb la voluntat d’obrir-se a d’altres 
iniciatives musicals privades del muni-
cipi, el Festival ha anat ampliant des 
de fa tres anys la seva oferta amb la in-
corporació d’activitats promogudes per 
promotors privats. Primer va ser el res-
taurant Els Garrofers amb Saborasons, 
després el celler Bouquet d’Alella i en-
guany també s’ha afegit al programa 
el celler Alta Alella. Sota el paraigües 
del Festival, s’aglutinen les propostes 
d’aquests tres establiments alellencs. 
Cadascun d’ells oferirà un concert, 
amanit amb vi i gastronomia, i també 
espectacles per a tota la família. 

Imatge del Banquet de les Paraules a Els Garrofers 

·······················································································································································
El programa segueix sumant complicitats i incorpora enguany l’oferta del celler Alta Alella, a més de la del 
restaurant Els Garrofers i el celler Bouquet d’Alella que ja havien participat en edicions anteriors. 
·······················································································································································

Gossos actuarà el 15 de juliol a Alta Alella dins de la gira 
de celebració dels seus 22 anys de carrera. 

Maria Rodés i Lu Rois a Bouquet
Les veus femenines marquen de nou 
la proposta musical de Bouquet d’Ale-
lla. Maria Rodès i Lu Rois actuaran a 
la Masia de Can Boquet el 9 de juliol. 
L’espectacle estarà acompanyat d’una 
proposta gastronòmica d’arrel tradici-
onal, amb la col·laboració del restau-
rant El Nou Antigó. El concert anirà 
precedit de l’espectacle familiar Osset 
meu & the soundbox, a càrrec de Bruc 
Brothers Company. 

Gossos a Alta Alella
Alta Alella s’estrena en 
el Festival amb uns 
convidats molt espe-
cials. El grup Gossos 
farà parada al celler 
alellenc en la seva 
gira de celebra-
ció dels seus 22 
anys als escena-
ris “Ja en són 22 
i en volem tocar 
22 per a 222 a 
les 22”. És un 
dels 22 concerts 
de la gira, serà el 15 de juliol a les 22h 
i l’objectiu és reunir 222 persones. 

El conte teatralitzat El raïm inqui-
et d’Elisenda Guiu és l’aposta familiar 
d’Alta Alella. Serà el 3 de juliol a les 
18.30h. 

El Banquet d’Els Garrofers
El festival Saborasons del restaurant 
Els Garrofers presenta una nova ses-
sió del Banquet de les Paraules, en 
el qual es fusionen música, poesia i 
gastronomia, amb Roqui Albero i Ana 
Sanahuja, i el maridatge gastronòmic 
de Gonzalo Rivière. La cita és el 24 de 
juliol a les 19.30h. I el 22 i 23 de juliol 
dues propostes familiars: Jamaikids i 
Blaumarí. 

Músics en Residència dedicarà un dels dos 
concerts a retre homenatge al compositor enric 
Granados, en el centenari de la seva mort. Serà el 
dijous 21 de juliol. en la seva setena estada mu-
sical a Alella participaran una dotzena de músics, 
set sèniors i cinc júniors, que assajaran a Can 
Lleonart i a l’escola Ressò, en audicions obertes 
al públic, del 18 al 23 de juliol. A més dels dos 
concerts de l’església del 21 i 23 de juliol, els 
músics també faran el concert de “Carta Blan-
ca”, el 20 de juliol a Can Lleonart. Per als més 
petits s’ha programat la sessió infantil “Somnis 
i tambors. Un conte de cançons”, el 15 de juliol. 
Més informació a www.musicsenresidencia.org. 

Granados i Músics en Residència

Lu Rois actuarà a Bouquet d’Alella. Maria Rodès, el 9 de juliol al celler Bouquet d’Alella. 



Si penseu fer la foguera en un solar, abans deixeu-lo net de bardisses o de 
materials inflamables.

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

No cremeu papers ni teixits, perquè el vent els pot enlairar. No utilitzeu mai 
bidons, llaunes o esprais, 
ja que poden explotar, ni pneumàtics ni plàstics, pels seus efectes contami-
nants. 

Si fa vent NO feu la foguera i tingueu en tot moment algun mitjà per apagar 
la foguera. 

Vigileu la foguera fins que quedi del tot extingida i, sobretot, ruixeu el caliu 
per evitar accidents.

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

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

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

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

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

Sobretot, vigileu el pas de les línies elèctriques, telefòniques, etc.
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Preparatius contra el foc 
S’apropa l’estiu i creix el risc d’incendis 
forestals. L’Ajuntament, amb la col-
laboració d’altres administracions, ja ha 
començat a prendre mesures per tal de 
minimitzar el risc d’incendi, però cal la 
implicació de tota la ciutadania per sal-
vaguardar el poble del perill del foc.  
  A finals de maig ja havien finalitzat 
els treballs de neteja de les franges de 
protecció perimetral als barris de Can 
Comulada i Nova Alella, una actuació 
que ha tingut un cost de 6.207€. 

A aquestes tasques se sumen els 
treballs de manteniment de camins i 
pistes forestals del Pla de Prevenció 
d’Incendis (PPI). Enguany s’ha actuat 
en dues pistes forestals: la que connec-
ta el carrer Empordà amb la pista care-
nera i la que comunica Nova Alella i 
Can Comulada. Els treballs han supo-
sat una despesa de 1.962€, el 90% de 

la qual ha estat assumida per la Dipu-
tació de Barcelona. 

Al tancament d’aquesta edició d’El 
Full estava pendent de concretar d’al-
tres actuacions: el manteniment del 
ferm del camí que comunica Alella 
Parc i la carretera BP-5002 al coll de 
Font de Cera i del que enllaça el carrer 
Riera Alta amb el Camí del Greny per la 
Pedrera. L’Ajuntament també tenia pre-
visió d’actuar en diverses zones verdes 
de Can Comulada i en una parcel·la 
municipal d’Alella Parc. 

A les actuacions sobre el terreny cal 
afegir el desplegament de recursos hu-
mans de control i vigilància. A mitjan 
juny es posarà en marxa l’operatiu del 
Pla d’Informació i Vigilància, que duen 
a terme la xarxa de Parcs de la Diputa-
ció amb la col·laboració de les Agrupa-
cions de Defensa Forestal (ADF).

 

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

LLIURAMENT DE BOSSES 
COMPOSTABLES I CUBELLS AIREJATS
del 4 al 9 de juliol (ambdós inclosos) 
a Can Lleonart
de dilluns a divendres de 8 a 13h i de 17 a 20h i dissabte de 10 a 14h
Si recolliu les bosses dos cops l’any tindreu un 10% de descompte en la taxa de recollida d’escombraries

S’ha actuat a les franges de Can Comulada i Nova Alella. 
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L’Espai Actiu obre les inscripcions

El centre de formació d’Adults-Espai 
Actiu obre el 20 de juny el termini 
d’inscripcions. El programa formatiu 
2016-2017 inclou els cursos de pre-
paració per a les proves d’accés als ci-
cles formatius de grau superior i la 
d’accés a la universitat per a majors de 
25 i 45 anys, a més de diferents cur-
sos de preparació per a l’obtenció de 
certificats oficials de català, anglès i de 
competència digital. L’Espai Actiu ofe-
reix preparació per a l’obtenció dels 
certificats de la Secretaria de Política 

Lingüística de la Generalitat A, B, C1 i 
C2 de català, i un curs oficial d’anglès 
amb el qual s’obté el certificat del ni-
vell inicial o bàsic del MCER. També 
inclou un curs d’informàtica que facili-
ta l’adquisició de la competència digi-
tal; classes de conversa en català per 

iniciar-se en l’idioma i guanyar fluïde-
sa, i un curs de castellà per a persones 
nouvingudes que vulguin aconseguir el 
certificat d’integració. Les inscripcions 
es fan del 20 al 30 de juny a les anti-
gues Escoles Fabra. Més informació a 
www.alella.cat/espaiactiu.

Els cartells de les festes 

El cartell de la Festa Major d’enguany 
és obra de l’alellenc Xavier Fontan. La 
seva proposta, amb 49 dels 122 vots 
recollits, va ser la més votada de les 
quatre propostes finalistes del concurs. 

Preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de Grau Superior 
Curs oficial, permet afegir fins a 2 punts directes a la nota obtinguda a la prova. 
Preparació per la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys
Per a persones que volen completar la seva formació amb estudis universitaris.
Anglès 
Curs oficial d’anglès. Certificat oficial de nivell inicial o bàsic del MCER. 
Català conversa 
Trobades orientades a iniciar-se en la conversa del català i guanyar fluïdesa.
Català nivells A, B, C1 i C2
Curs orientat a persones que volen optar al certificat de la Secretaria de Política Lingüística de 
la Generalitat de Catalunya. 
Castellà
Per a persones nouvingudes que vulguin aconseguir el certificat d’integració.
Curs d’informàtica i TIC 
Curs orientat a facilitar l’adquisició de la competència digital. 

L’oferta formativa del proper curs 

La sala d'estudis torna a obrir 
L'Espai Jove torna a posar a disposi-
ció del jovent de 16 a 30 anys una 
sala d'estudis per preparar els exà-
mens amb accés gratuït a Internet. 
Obre tots els dies fins al 30 de juny. 

Sortida a Port Aventura
El 28 de juny és el dia de la sortida 
a Port Aventura que organitza cada 
any l’Espai Jove, per a joves i adoles-
cents a partir de 12 anys. El preu és 
de 37€ i inclou l’entrada i l’autocar. 
Encara queden places per al especial 
cap de setmana i sortida a Wa-
terworld d’Adrenalina de l’Estiu. La 
resta d’activitats ja estan plenes Més 
informació a www.alellajove.cat. 

Inscripcions Escola de Dansa
Del 16 de juny al 13 de juliol es fan 
les inscripcions del nou alumnat a 
l’Escola de Dansa. En cas que la 
demanda superi l’oferta es farà un 
sorteig el 14 de juliol a les 10h a 
l’Ajuntament.  

El cartell de la Festa de la Verema és 
obra de Bisgrafic, equip guanyador del 
concurs per a la creació de la imatge 
gràfica de la festa convocat per l’Ajun-
tament. 

···········································································································
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Comerços oberts fins a mitjanit, tapes, vi, música...

Una delegació de l’Ajuntament del 
municipi francès de Carquefou, encap-
çalat per l’alcaldessa Véronique 
Dubettier-Grenier, va assistir a la pre-
sentació de l’escultura “Germanor” del 
giratori de la Riera Fosca que es va fer 

Alella celebrarà la seva primera Nit del 
Comerç el dissabte 11 de juny. Els co-
merços adherits a la iniciativa allarga-
ran l’horari comercial fins a la mitja nit 
i oferiran descomptes i promocions. La 
Nit del Comerç és una iniciativa de la 
regidoria d’Emprenedoria, Comerç i 
Consum que té l’objectiu de promoure 
l’activitat comercial. 

Plaça de l’Ajuntament
Concerts en directe
20-22h The Funktònics
22-24h Jarana
Torrent Vallbona / Santa Eulàlia
20-24h DJ Sound Màrius
20-24h Photocall 
20.30-21h Country Casal Gent Gran Can Gaza
22.30-23h Country Associació de Dones 
Montserrat Roig

Germanor Alella-Carquefou L’Ajuntament haurà de refer el 
projecte del tram A de la Riera 
La reurbanització del tram superior 
de la Riera Coma Clara, des del pou 
sorrenc fins al Camp d’Esports Mu-
nicipal, no es podrà realitzar segons 
el projecte previst. Estimant les al-
legacions presentades per Aigües 
Ter Llobregat (ATLL), l’Agència Ca-
talana de l’Aigua (ACA) no autoritza 
la realització d’aquesta obra com es 
pretenia, de manera que caldrà re-
fer el projecte per poder-lo tirar en-
davant. El Ple d’abril va aprovar 
una modificació de crèdit per desti-
nar els 219.000€ que l’Ajunta-
ment tenia reservats per executar 
aquesta obra, al finançament d’al-
tres actuacions de millora dels 
equipaments i via pública, amb el 
compromís de poder tirar endavant 
aquesta actuació quan es resolguin 
els condicionants hidràulics de 
l’obra. 

Canvis i noves incorporacions 
a la plantilla de l’Ajuntament
Tomàs Casas, que fins ara ocupava 
el càrrec de caporal, va ser nome-
nat l’1 de juny sotsinspector cap de 
la Policia Local accidental. Casas 
agafa el relleu de Joan Carles Pin-
dado que ha deixat el càrrec per 
jubilació anticipada després de 15 
anys al capdavant de la comissa-
ria. Al maig van ser nomenats els 
tres nous agents de policia —dues 
dones i un home— com a funcio-
naris interins. 

Oriol Rivera, que durant  quatre 
anys ha desenvolupat tasques a 
l’àrea d’Hisenda, ocupa des del 
mes maig el càrrec de gerent de 
l’Ajuntament i s’ha incorporat a la 
plaça d’interventor Amadeu Pujol. 
Durant aquest any 2016 s’han rea-
litzat diferents processos selectius 
que han finalitzat amb la incorpo-
ració d’un treballador social a 
l’àrea de Serveis a les Persones, 
una administrativa a l’àrea d’Hi-
senda i la creació d’una borsa de 
treball de la categoria d’operari 
d’ofici. Hi ha altres tres processos 
selectius pendents de finalització: 
la de tècnic superior de serveis per-
sonals, la de tècnic mig de serveis 
territorials i dues places d’auxiliar 
administrativa.

La presentació de l’escultura es va fer el 14 de maig en el marc de la visita a Alella d’una delegació de Carquefou. 

el 14 de maig. L’obra de l’artista ale-
llenca Fili Plaza, es un homenatge als 
prop de 20 anys d’agermanament de 
les dues poblacions. Alella ja dóna 
nom a un pavelló d’esports i a una pla-
ça de Carquefou. 

A més de l’apertura dels comerços hi 
haurà altres activitats per atreure al pú-
blic: una edició especial del tapes i 
vins, un tast al mercat, l’Enotast i el 
Mostast, música, espectacles en direc-
te i més sorpreses. La Nit del Comerç té 
tres grans escenaris: la Plaça de l’Ajun-
tament, la Plaça d’Antoni Pujadas i el 
Torrent Vallbona. 

Plaça d’Antoni Pujadas
20-22h Bombolles gegants de sabó 
Mercat Municipal
20-24h Tast al Mercat
Oficina de Turisme
21-22.30h Enotast i Mostast
Actuacions itinerants al centre
20-21h Timbalers del Most
21-22h Músics del CEM Ressò
20-24h Màgia amb David Stromboli

Nit de compres i més 
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··································································································································

Veus de poetes a Alella 
···································································································
Espais de Poesia reuneix un bon grapat de poetes catalans i d’altres terres 
durant els deu dies més poètics del municipi. 

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

Quina pel·lícula voleu veure al cinema a la fresca?

Del 12 al 22 de juny podeu votar la 
pel·lícula que voleu veure al cinema a 
la fresca que formarà part del progra-
ma de la Festa Major.  Enguany es pot 

triar entre cinc propostes, totes elles 
aptes per a tots els públics: Alvin i els 
esquirols. Festa sobre rodes; Atrapa la 
bandera; Batman vs Superman; Zo-

···································································································
Podeu triar una de les cinc propostes votant a través de www.alella.cat

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

otropolis i Jurassic World. Per poder 
votar cal accedir a l’enquesta que tro-
bareu a la pàgina web de l’Ajuntament: 
www.alella.cat/cinemafresca 

Recital amb Veu de dona a Can Bouquet. De mà en mà: els versos de Vicent Andrés Estellés. 

Enric Casasses recita en l’exposició de Pere Llobera. 

Lliurats els premis de la Mostra
L’Ajuntament va lliurar el passat 8 
de maig a Can Lleonart els premis 
de la fase local de la XXXIII Mostra 
Literària del Maresme. L’acte va 
comptar amb la participació mu-
sical dels grups del projecte Ale-
lla Viu la Música. Enguany s’han 
presentat un total de 71 treballs, 
59 de poesia i 12 de prosa. A la 
modalitat de poesia es van atorgar 
els premis de les diferents cate-
gories a: Mia Berrio, Max Ponsa, 
Luis Ramos, Júlia Debeaupte, 
Carlota Gómez, Paula Adelantado, 
Raul Coll, Andrea Cuevas, Josefi-
na Maymó. En prosa els més ben 
valorats van ser obra de Berta Ga-
rolera, Tona Giribets, Carles Gené, 
Alba Gabarró i Víctor González.

Premiats i premiades i membres del jurat. 

Nit de poesia i cultures del món a Can Manyé. 
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Revetlla a la Riera Principal 

Per molts anys!  

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

···································································································
El 75è d’aniversari de la festa de la vellesa marca les Jornades de la Gent Gran. 

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

···································································································
A les 21.30h s’encendrà la foguera de Sant Joan amb la flama del Canigó. 

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

Tres moments importants de les 9es Jornades de la Gent Gran Activa: a dalt el brindis del Dinar d’Homenatge a la Gent 
Gran amb més de 500 comensals, i a baix la passejada i la inauguració de l’exposició “75 anys d’homenatge a la vellesa” .

Inscripcions per a dames d’honor i 
hereus de la Festa de la Verema 
Si voleu que els vostres fills i filles 
participin de forma activa a la 42a 
Festa de la Verema com a hereus o 
dames d’honor, cal que feu les ins-
cripcions a Can Lleonart del 13 de 
juny al 13 de juliol. Poden partici-
par-hi els infants empadronats a 
Alella d’entre 8 i 12 anys que no 
hagin pres part a l’edició anterior. 
Els infants que s’apuntin hauran de 
participar a la tallada de raïm que 
es farà el 8 de setembre a Can 
Magarola, i a la inauguració de la 
festa del 9 de setembre a la Plaça 
de l’Ajuntament. Més informació a 
www.alella.cat/pubillesihereus.

Passaport a l’aventura a la Biblio 
La Biblioteca Ferrer i Guàrdia anima 
la canalla a gaudir de la lectura 
durant l’estiu d’una manera diverti-
da, amb el “Passaport a l’aventura”. 
La iniciativa s’adreça a infants de 5 
a 14 anys i consisteix en fer un 
recorregut per sis parcs temàtics 
d’arreu d’Europa. Cada infant tindrà 
un passaport que s’anirà segellant 
amb cada llibre que llegeixin entre 
el 22 de juny i el 7 de setembre. 

Sopar a la fresca a Can Lleonart
Can Lleonart farà la seva festa anual 
de final de temporada el dijous 16 
de juny. Serà, com a les darreres 
edicions, un sopar a la fresca al pati 
del centre cultural.  A més del sopar 
de germanor, també es farà una ex-
posició de treballs dels cursos de 
costura, manualitats, pintures de 
mobles, restauració i patchwork. El 
sopar és obert a tothom i les inscrip-
cions es fan del 30 de maig al 14 de 
juny. El preu del sopar és de 8€ els 
adults i 4€ els infants. Més informa-
ció www.canlleonart.com. 

Premis “Alella Valora l’Esport”
L’1 de juliol se celebrarà la festa de 
l’esport alellenc, amb el lliurament 
de la 3a edició dels Premis Alella 
Valora l’Esport. L’acte tindrà lloc al 
Pavelló Municipal a partir de les 
19.30h. Per assistir-hi cal recollir 
les entrades gratuïtes a les oficines 
del Pavelló a partir del 15 de juny. 
Més informació a www.alella.cat/
valoralesport

La flama del Canigó arribarà a Alella 
des del cim de la Catalunya Nord per 
vuitè any consecutiu. El foc de Sant 
Joan recorrerà prop de 200 km a mans 
de voluntaris/es del municipi i d’altres 
localitats veïnes, que aniran relle-
vant-se des del cim del Canigó fins al 
Maresme. 

La flama arribarà a les 21.30h a la 
Riera Principal, on serà rebuda per la 
colla dels Trabucaires del Vi d’Alella. 
L’encesa de la foguera donarà el tret de 
sortida a la festa de Sant Joan, amb 
botifarrada popular, coca, cava i músi-
ca de revetlla. 

Tothom qui vulgui pot acompanyar 
la flama en els darrers quilòmetres afe-

gint-se en algun dels punts de trobada 
previstos als darrers trams del recorre-
gut: Parc del Tricentenari (21.10h) i 
del Canonge (21.20h). 
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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 Primer any de mandat d’un alcalde de corbatí 

Si els corbatins estiguessin de moda, l’Alcalde en 
duria. Dedicat en cos i ànima a la complaença 
d’amics i saludats als actes i festes, cada cop es fa 
més avinent el desori intern a l’Ajuntament i alguns 
nyaps de greus conseqüències. L’últim, la desapa-
rició de la portalada de Can Calderó, fotografiada a 
la revista de Gent d’Alella de març de 2014 per a 
il·lustrar l’abandonament del patrimoni arquitectò-
nic. Vam preguntar-li al Ple i no vam tenir respostes 
convincents de l’enderrocament il·legal d’aquest be 
protegit del que ni es va assabentar. Fa dos anys 
ja manifestàvem el nostre desacord amb les obres 
a Can Serra, ara denunciades per AxA-CUP, que 
demana responsabilitats sobre una llicència de 
restauració que considera il·legal, amb les obres a 
mitges i edificacions sense llicència a diversos in-
drets. La masia és irrecuperable. 

A qui ens pregunteu sobre l’edificabilitat del 
nou hotel a Can Balcells o sobre la nova benzinera. 
La veritat, tenim dificultats creixents per accedir a 
la informació. En el darrer Ple, l’Alcalde ens ha dit 
que està elaborant un protocol d’accés als docu-
ments i a la informació pels regidors de l’oposició. 
Ja no podem preguntar als funcionaris ni consultar 
en el moment un expedient. El comitè que atorga 
el segell Infoparticipa a la transparència estarà en-

En positiu

Portem un any del nou mandat municipal 2015-
2019. Ens acostem doncs a la dotzena d’escrits 
en l’espai que esteu llegint en aquests moments. 
Un espai que nosaltres habitualment utilitzem en 
positiu, per explicar l’acció de govern, per posicio-
nar-nos com a grup municipal davant diversos fets 
o situacions ja siguin locals, nacionals o globals, 
sempre des del respecte i defugint la desqualifica-
ció. Però malauradament, darrerament hem hagut 
de dedicar aquestes línies a respondre escrits de 
grups de l’oposició on s’han abocat desqualificaci-
ons, insults, intoxicacions, acusacions sense fona-
ment, o directament mentides, com en l’escrit del 
grup de CDC del mes passat on posaven en boca 
d’aquest grup municipal unes paraules que mai 
hem dit. És ben lògic, legítim i de sana democràcia 
que els grups de l’oposició utilitzin aquest espai per 
fer crítica al govern, només faltaria! Però allò que 
no compartim de cap manera és l’estil i les for-
mes que utilitzen alguns grups de l’oposició. I per 
això hem decidit que no esmerçarem més esforços 
a contestar de manera sistemàtica els escrits de 
l’oposició que continuïn utilitzant aquestes males 
maneres, tot i que ens reservem el dret a fer-ho si 
s’escau. Així doncs, reprenem, des d’ara mateix, 
l’ús informatiu, constructiu, positiu i propossitiu 

cantat de tenir-ne una còpia!. 
Fer fora de l’edifici principal a l’oposició, min-

var la nostra capacitat de control, acumular ins-
tàncies ciutadanes sense resposta, fitxar un gerent 
(60.000€ de sou +20.000€ costos de la SS), 
incrementar el desgavell urbanístic i patrimonial, 
desocupar un dels habitatges “okupats” o la desa-
parició de l’arxiu de La Falange és part del balanç 
del primer any.

Donem la benvinguda als nous agents de policia 
(ocupen places buides des de fa quasi dos anys) 
i agraïm els serveis prestats pel Cap Joan Carles 
Pindado, pre-jubilat el 31 de maig.

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

d’aquest espai, com ens agradaria haver pogut fer 
en totes les ocasions.

Els últims dies del mes de maig hem gaudit un 
any més de les jornades de la Gent Gran Activa, ja 
en la seva novena edició. Tot un seguit d’activitats 
en les que les nostres persones grans han estat les 
protagonistes. Aquest any ha estat especial, ja que 
també es commemorava el 75è aniversari de l’Ho-
menatge a la Vellesa, que al llarg de la seva exis-
tència ha anat evolucionant per diferents formats i 
que és un dels homenatges a la vellesa degans a 
Catalunya. Justament per recollir i deixar constàn-
cia de la història d’aquest homenatge, s’ha orga-
nitzat una exposició i s’ha filmat un vídeo que ha 
comptat amb la col·laboració de moltes persones 
que al llarg d’aquests anys han participat d’una o 
altra manera en aquest homenatge. Des d’aquí vo-
lem agrair la col·laboració de totes elles. Si no heu 
tingut oportunitat de veure l’exposició o el vídeo, 
properament tot aquest material estarà disponible 
al web de l’ajuntament. No us ho perdeu! És una 
part molt important de la història del nostre poble!
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esteve Garcia-Ossorio 
Barrosso 
garciaossoriobe@
alella.cat 

CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA

ALTERNATIVA PER ALELLA-CUP Gràcies xofer!

La setmana passada fou acomiadat el xofer de 
l’autobus Alella-Barcelona, un conductor puntual, 
responsable, atent i amable. El contracte de servei 
d’autobusos urbans i interurbans està externalitzat 
a l’empresa Sagalés, empresa que ve prestant el 
mateix servei des dels any 90 i que per tant no es 
veu afectada per variacions dràstiques del volum 
de feina i te uns ingressos constants. El contracte 
d’aquest xofer, i de tants altres,  ha estat el de 6 
mesos, pròrroga de 6 mesos més, acomiadament 
i “espera uns mesos i passa per les oficines a veu-
re si hi ha feina” segurament per temes fiscals que 
res tenen a veure amb el treball. No s’ha tingut en 
compte ni les enquestes de satisfacció, ni l’absència 
de cap incident, ni la situació d’angoixa i dependèn-
cia generada al treballador ni tampoc la recollida de 
més de 70 firmes que espontàniament els usuaris 
varen presentar davant l’empresa per a conservar la 
vinculació del xofer amb el bus i amb el poble. 

El govern de l’ajuntament des de la gran externalit-
zació de la tardor de 2015 de les àrees d’adolescència, 
joventut, participació, festes, gènere i cooperació va 
prometre no continuar en la tendència de privatització 
dels serveis públics. Tanmateix recentment ha aprovat 
l’externalització del servei de jardineria i manteniment 
d’espais públics i fa pocs dies s’ha contractat, per ad-

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

CDC Alella en primera línia 

El 26J es preveuen uns resultats electorals força 
semblants als del 20D. Llavors no es va poder for-
mar govern, oferint els partits espanyols una imatge  
penosa, amb moments hilarants. Des de l’endemà 
mateix ja es veia clar que no se’n sortirien. Cata-
lunya ho sobrevolava tot, interferia en les conver-
ses, en les condicions dels preacords, inclús en les 
intencions, però tots feien veure que es tractava 
d’un expedient menor, sacrificable. Ara, el 26J, els 
resultats no canviaran gaire però Espanya tindrà 
govern. Probablement una petita, o no tan petita, 
coalició liderada pel PP. Catalunya els unirà, ara sí. 

Però l’independentisme comet el seu segon er-
ror consecutiu, en molt poc temps. Un error poc 
transcendent, si és vol, però significatiu. No hem 
après res de l’experiència i tornarem a regalar la 
victòria a Podemos. Catalunya es tornarà a pintar 
de color lila. Què hi ha que pugui justificar no anar 
junts a Madrid, quan del que es tracta de fer allà 
és servir el nostre Govern d’unitat per assolir la in-
dependència? Que potser hi anem a fer lleis espa-
nyoles perquè no les podem fer aquí? Que no ens 
vinguin amb allò de la “unitat d’acció i bla bla bla”: 
17 és més que 9+8, i no estem per fer regals ni 
autogols. ERC s’ha tornat a equivocar. Com també 
s’equivoca en el seu judici sobre la CUP, fet encara 

més alarmant. 
CDC Alella estarà en primera línia electoral. La 

Cristina Xatart s’ha integrat a la llista encapçalada 
pel Francesc Homs, com a número 9 per Barce-
lona. És un doble reconeixement que ens fa molt 
contents. Primer per la Cristina, a qui el partit reco-
neix la seva vàlua política i labor, sempre construc-
tiva, en l’àmbit municipal. Sap que treballarà fort. I 
també perquè és una manifestació de confiança en 
la nostra manera d’entendre i fer política a Alella, 
modestament.

judicació directa no concursada, el servei d’encartellat 
d’activitats municipals. Tasques que tradicionalment 
havia vingut fent la brigada a qui cada vegada se li treu 
més competències i que es va empetetint mitjançant 
no cobrir les jubilacions ni dotar de nou personal per 
complementar les limitacions pròpies de l’envelliment 
del cos. La gestió responsable d’allò públic passa per 
garantir un bon servei però també —especialment per 
un govern autoanomenat d’esquerres— per garantir 
que aquell qui està duent a terme la tasca pública 
disposa de les condicions materials suficients com per 
poder fer bé la seva feina en absència de precarietat. 
Per això hem demanat que d’acord amb el compromís 
contret no es segueixi per la via de privatització dels 
serveis públics i que es vetlli per a que els treballa-
dors que fan funcions públiques en empreses externa-
litzades tinguin unes condicions laborals dignes. Que 
l’Ajuntament d’Alella no sigui instigador i còmplice 
necessari de la precarietat. Alhora volem reconèixer 
públicament la tasca de tots aquells qui malgrat la 
seva situació precària posen tot el seu entusiasme per 
oferir el millor servei possible, que la fredor de qui us 
menysté no us faci oblidar l’agraïment d’aquells qui 
ens beneficiem del vostre bon fer, gràcies.

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 Un any de govern municipal

El passat 25 de maig va fer un any que celebràvem 
les darreres eleccions municipals. El renovat acord 
signat amb ERC+SumemxAlella i Alella Primer-CP, 
no només posa en valor la voluntat de continuar mi-
llorant el nostre municipi amb un govern de progrés, 
com ja ho veniem fent en els darrers anys, sinó que 
també ho fa amb un clara aposta per les polítiques 
socials i a la vegada pel desenvolupament econò-
mic i territorial sostenible. En aquest mandat ens 
hem compromés a fer realitat allò que s’ha plasmat 
i aprovat en el Pla d’Actuació Municipal. És l’eina 
que permet visualitzar de forma clara els objectius a 
assolir durant aquests quatre anys. Des de les àrees 
de govern on hi tenim responsabilitats directes, ens 
esforcem per desenvolupar noves propostes relaci-
onades en els àmbits de la salut comunitària, nous 
projectes esportius i una obertura cap a noves for-
mes d’economia que han d’aportar valor al municipi. 

Però sobretot, volem continuar formant part en 
les decisions que es prenen en la política del dia 
a dia de l’ajuntament, sense oblidar que la nostra 
manera de treballar passa per la transversalitat amb 
la resta d’àrees per tal que la suma d’esforços acabi 
esdevenint una millora en la qualitat de vida dels 
alellencs i alellenques. 

El nostre objectiu en la política és treballar pel bé 
Glòria Mans
manscg@alella.cat

Francisco (l’alcalde) es treu les puces de sobre 

Res té a veure amb els diferents alcaldes d’abans 
amb el que tenim avui dia. Per més que ho digui 
o ho vulgui semblar, Francisco està molt lluny de 
la democràcia i el seu comportament s’assembla 
més al d’un cacic que no pas al d’un alcalde escollit 
democràticament pel poble. 

Confon la majoria absoluta que va assolir ERC. 
No tothom va votar-lo, i ho sap. També són poble, 
també “som Alella” la resta que pensem diferent, 
però amb la seva piconadora política, sempre envia 
el mateix missatge: o estàs amb mi o contra mi.

En els anteriors mandats pocs problemes, per 
no dir cap, hem viscut de convivència social. L’ocu-
pació SI és un problema real de convivència. Quan 
han aparegut, Francisco s’ha arronsat esperant que 
ells mateixos desapareixessin. Sabent com actua no 
ens sorprèn, però sap molt de greu.

Del “modo avión” a l’operativitat total (segons 
va dir en públic), però la realitat és que davant 
una proposta de normativa d’empadronament local 
ajustada a les nostres necessitats, és capaç de ve-
tar-la i aliar-se amb la CUP, disposada aquesta a 
empadronar tot quisqui, sigui sota un arbre o en 
un cotxe abandonat, ja que segons el bufet Font, 
és possible, legal, fins i tot recomanable si l’indi-
vidu en qüestió ho considera oportú. Un autèntic 

comú, al servei de tothom, sense caure en la crítica 
fàcil als adversaris, perquè pensem que això no ens 
aporta res de positiu i perquè la nostra mirada està 
posada en el futur del poble i el de les seves perso-
nes. I ens hem compromès a treballar pel benestar i 
la qualitat de vida de totes elles. L’ajuntament és la 
institució més propera a la ciutadania, i la que en pri-
mera instància ha de donar resposta a les necessitats 
de la població i és aquí on ens trobaran a nosaltres.

Agrair des d’aquestes linees a totes aquelles 
persones que ens van fer confiança ara ja fa un 
any i que ens han permès poder continuar apor-
tant els valors de  justícia social i solidaritat a la 
política local. Els pròxims tres anys seguirem amb 
més força que mai treballant pel progrés del poble 
que és el que realment importa als nostres veïns i 
veïnes i que és l’objectiu prioritari del nostre grup 
municipal.

despropòsit sense cap ni peus, amb una manca de 
valentia manifesta en defensar els interessos dels 
veïns d’Alella.

Això si, impostos i sancions els que vulgueu, 
ja que d’alguna manera s’han de pagar les festes 
i festetes per a que vinguin a embrutar els espais 
públics (o alguna cosa més) gent que ni tant sols 
són del poble. Una vergonya tot plegat.

Cap on ens porta? Realment és això el que vo-
lem? Com afecta aquest despropòsit a l’economia 
local? Us podem ben assegurar que molts comer-
ços i petits empresaris n’estan fins al cap de munt 
i es plantegen altres opcions fora del municipi, ja 
que no tenen en el govern un aliat, més aviat el 
cobrador d’impostos i sancions sense cap mena de 
retorn.

Com dèiem abans, el caciquisme ha tornat a 
Alella sota una aparença de falsa preocupació, ja 
que sense cap mena de vergonya, es treu les puces 
de sobre davant els problemes reals de la nostra 
gent.

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP
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Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

La fracció orgànica de residus municipals (FORM) són les restes de menjar, petites 
restes de jardineria i altres residus biodegradables. Representa gairebé el 40% del 
pes total de la brossa i es pot reciclar fàcilment. T’expliquem com:

  Separa l’orgànica i posa-la al cubell marró airejat dins de bosses compostables. 
Llença les bosses al contenidor marró del carrer. 

   Utilitza de forma conjunta cubells ventilats (perforats) i bosses compostables, per 
permetre una bon airejat de la FORM i evitar males olors, lixiviats, embrutiment...

   És aconsellable embolicar amb paper de cuina les restes de menjar molt humides 
(peix, carn, etc.), per evitar que suquegin.

  No barregis la FORM amb altres residus (plàstics, vidres, medicaments, piles...) 
per millorar la qualitat. 

   No llencis líquids (sucs de fruita, caldo o llet) dins el cubell.

  També es poden aprofitar els residus orgànics per fer compost casolà i obtenir un 
adob de qualitat per al jardí. 

A MENYS IMPROPIS, MÉS QUALITAT I MÉS BENEFICIS

   Menys costos d’explotació, tractament i gestió per part de les instal·lacions recep-
tores de la FORM. 

   Millor qualitat del compost.

   Major retorn econòmic.

   Menys contaminació.   

   Menys residus tractats com a rebuig. 

Més informació a: 
www.alella.cat/mediambient 

Consells per millorar la recollida selectiva de la fracció orgànica

L’Ajuntament fa dos 
lliuraments de bosses 

compostables cada any.  Si 
les recolliu aconseguireu 
una  bonificació del 10% 

en la taxa  de residus. 
El segon lliurament de 2016 
es farà del 4 al 9 de juliol 

a Can Lleonart. 

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP

Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 31 D’ABRIL DE 2016.  Podeu consultar l’acta sencera al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança 
fiscal  núm. 8.  
El Ple va aprovar provisionalment la modificació de l’orde-
nança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels ser-
veis d’intervenció integral de l’administració municipal en 
les activitats i instal·lacions. Es tractat d’una actualització 
d’aquesta normativa fruit dels canvis normatius i els canvis 
de l’Ordenança General de la Diputació de Barcelona.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP i Gd’A i 
l’abstenció d’APA-CUP i PP.
Aprovació inicialment de l’ordenança reguladora dels 
clubs de cànnabis i/o altres substàncies anàlogues.
El Ple va aprovar inicialment l’ordenança municipal regu-
ladora de les condicions d’exercici de l’activitat de clubs 
socials i associacions de fumadors de cànnabis i/o d’altres 
substàncies anàlogues. El Ple de novembre de 2014 ja ha-
via aprovat inicialment una ordenança, però l’expedient va 
caducar perquè no es van respondre les al·legacions pre-
sentades. Així s’ha aprovat una nova ordenança reguladora 
que incorpora els criteris de la Generalitat en matèria de sa-
lut pública respecte a aquest tipus de locals i associacions. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i AP-CP, l’abs-
tenció d’APA-CUP i PP. i el vot en contra de Gd’A. 

Moció de suport a les entitats del tercer sector.
El Ple va aprovar una moció en la què es manifesta el 
suport del Consistori a les entitats del tercer sector del 
municipi i de Catalunya i reconèixer la seva tasca diària 
per contribuir a la garantia dels drets socials. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, AA-CUP. 
i l’abstenció de Gd’A i PP.  
Moció sobre la crisi del refugiats pels confictes a la Me-
diterrània.
El Ple va aprovar una moció de rebuig a l’acord assolit 
entre les i els caps d’Estat i de Govern de la Unió Europea 
amb Turquia que contempla la devolució a Turquia de tots 
els migrants, incloses les persones demandants d’asil siri-
ans i de qualsevol altra nacionalitat, que arribin a la Unió 
Europea. La moció insta als Estats membres a donar una 
resposta humanitària urgent davant la greu situació que 
viuen les persones refugiades, respectuosa amb el dret 
internacional d’asil i els drets humans
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A i  
APA-CUP i l’abstenció del PP.
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OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 
www.alella.cat
del 20 de juny al 9 de setembre:
de dilluns a divendres de 8.15 a 14.30 h. dijous tarda tancat. 

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

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

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

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

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

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

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

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

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

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS
93 555 55 09

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

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS ABELARDO VERA 
93 540 19 93

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

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

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

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

JUTJAT DE PAU
93 555 82 05
de dilluns a divendres de 9 a 13 h

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
93 790 55 60

Serveis

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 14 al 19 de juny i del 12 al 17 de juliol
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 10 de juny i el 8 de juliol de 10.30 a 13h (www.alella.cat/busconsum)

BUS CONSUM

Properes sessions per tramitar el dNI electrònic: 14 i 20 de setembre (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: JUNY I JULIOL

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
2 i 3 de juliol                       GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
9 i 10 de juliol  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
16 i 17 de juliol  BERNAL C/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83
23, 24 de juliol                GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
30 i 31 de juliol  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. 

CALENDARI DEL CONTRIBUENT JUNY-SETEMBRE 
Impost vehicles mecànica                                         03.05.2016  a  05.07.2016
Taxa de residus domèstics                                        03.05.2016  a  05.07.2016
Taxa de residus comercials                                          03.05.2016  a  05.07.2016
Taxa d’entrada de vehicles-guals                                      03.05.2016  a  05.07.2016
Taxa mercat municipal 3r trimestre                                       13.07.2016  a  15.09.2016
Taxa mercat del marxants 3r trimestre                                      13.07.2016  a  15.09.2016
IBI urbana (3a fracció domiciliat)                                                           01.09.2016
IBI rústica                                                                                              02.09.2016  a  03.11.2016
Impost d’activitats econòmiques                                                        02.09.2016  a  03.11.2016
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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 10 al 26 de juny
“Fraccionar”, d’Anna Llimós
Inauguració: divendres 10 de juny a les 20h
Taller familiar: dijous 16 de juny a les 17.30h
Vista comentada: diumenge 19 de juny a les 12h

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

Exposició a Can Manyé*

9.30h a 14.30h Espai Jove
Taller. Construcció de mobles amb palets. Preu: 20 euros 

18h Teatre La Massa de Vilassar de Dalt*
Festival de fi de curs de l’Escola de Dansa. Venda d’entrades a l’Ofi-
cina de Turisme. 

De 20 a 24h Pl Ajuntament, Torrent Vallbona i Pl Antoni Pujadas*
Nit del comerç d’Alella. Promocions i descomptes dels comerços del 
centre. Tast al mercat. Tapes i vi als bars. Música, espectacles en 
directe i altres sorpreses.

De 21 a 22.30h Oficina de Turisme*
Enotast Tastets de revetlla. Preu: 7 euros
Mostast. Les formes del cep. Preu: 3 euros (cal inscripció prèvia)

Dissabte 11 de juny

9.30h Plaça d’Antoni Pujadas
Sortida a Montserrat.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

Dimarts 14 de juny

10 a 14.30h Oficina de Turisme*
Venda d’entrades del Festival d’Estiu Alella 2016. Polifònica Joia, 
Mònica Green, Maria Rodés i Lu Rois, Gossos, Músics en Residència 
i el Banquet de les Paraules. Més informació www.festivalalella.org

Dimecres 15 de juny

17.30h Can Manyé*
Taller familiar de l’exposició “Fraccionar”. 

19h Can Lleonart*
Sopar al pati de Can Lleonart. Exposició de treballs dels diferents 
tallers. Preus: adults, 8 euros i nens, 4 euros. Venda de tiquets a Can 
Lleonart.

Dijous 16 de juny

10h Pavelló Municipal d’Esports*
Festa i exhibicions de fi de curs de l’Escola d’Iniciació Esportiva.

11.30h Residència Fundació Germans Aymar i Puig
Festa de primera pedra de les obres d’ampliació de la Residència. 
Animació, activitats i vermut popular. Oberta a tothom.
Organitza: Fundació Germans Aymar i Puig

17h Pavelló Municipal d’Esports
3x3 de bàsquet. Categories: premini, mini, infantil, cadet, open i 
veterans. Informació i inscripcions a www.basquetalella.com
Organitza: Club Bàsquet Alella 

Dissabte 18 de juny

20h Can Manyé*
Inauguració de l’exposició “Fraccionar”, d’Anna Llimós. Fins al 26 
de juny.

Divendres 10 de juny

10h El Bosquet (davant de l’Institut)
XLII Aplec de l’Arròs. Concurs d’arrossos i paelles. Inscripcions en el 
mateix lloc a les 10h. Activitats lúdiques i jocs per a tothom. 
Organitza: Casal d’Alella amb la col·laboració de l’Ajuntament 

18h Can Lleonart*
Representació de “Mamma Mia” del curs de teatre musical infantil, 
dins del projecte Alella viu la Música que es desenvolupa amb la 
col·laboració del centre d’estudis musicals Ressò.  

Diumenge 12 de juny

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Tertúlia. “Teràpies neurocientífiques per superar l’ansietat i l’estrès”, 
a càrrec d’Oriol Lugo, Llicenciat en Psicologia UB, expert en Teràpies 
Neurocientífiques.

Dijous 9 de juny

De 17 a 18.30h Llar d’infants municipal Els Pinyons*
Els Pinyons obre el pati a les famílies amb infants de 0 a 6 anys.

Dimecres 8 de juny

Diumenge 19 de juny
12h Can Manyé*
Visita comentada a l’exposició “Fraccionar”. 

Dimecres 22 de juny
18h Local de l’Associació ADA
Pica pica de cloenda d’activitats.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

19.30h Can Lleonart*
Classe oberta del teatre musical d’adults, dins del projecte Alella viu 
la Música que es desenvolupa amb la col·laboració del centre d’estu-
dis musicals Ressò. 

Dijous 23 de juny
21.30h Riera Principal*
Revetlla de Sant Joan. Arribada de la flama del Canigó i encesa de la 
foguera. Botifarrada popular (5 euros), coca, cava i música de revetlla.

Dimecres 29 de juny
19.30h Can Manyé*
Literatures amb sentits: Shakespeare 

Divendres 1 de juliol 
19h Pavelló Municipal d’Esports*
Festa de l’Esport. Lliurament de Premis Alella Valora l’Esport. En-
trada gratuïta. Recollida d’entrades a partir del 15 de juny al Pavelló.

22h Jardins de Cal Marquès*
Festival d’Estiu. Polifònica Joia d’Alella, acompanyada d’alumnes de 
l’Escola de Dansa. Preu: 18 euros. www.festivalalella.org

Dissabte 2 de juliol 
18.30h Plaça de l’Ajuntament
Festa de la Sardana. Country, botifarrada i sardanes amb la Cobla Premià.  
Organitza: Agrupació sardanista Alella

De 21 a 22.30h Oficina de Turisme*
Enotast Festa de fi de curs. Preu: 7 euros
Mostast Les formes del raïm autòcton. Preu: 3 euros (cal inscripció)

22h Jardins de Cal Marquès*
Festival d’Estiu. Mònica Green. Preu: 18 euros. www.festivalalella.org



NIT DEL
COMERÇ
DISSABTE 
11 JUNY 2016
20-24 H 

Botigues obertes
Descomptes i promocions
Música i espectacles en directe
Tast al Mercat Municipal
Tapes i Vi
Enotast i Mostast

www.alella.cat/nitdelcomerç

€


