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Els pins del Maresme pateixen 
l’efecte de tres plagues. 

Sorea incrementarà les tarifes 
de l’aigua. 

Fem Festa Major, del 28 de juliol a 
l’1 d’agost. 

L’Ajuntament instal·la un sistema de control preventiu de 
vehicles amb lectors de matrícules per reduir els robatoris. 

Control d’accessos  
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Governar comporta prendre moltes decisions, moltíssimes. 

Algunes de fàcils, d’altres que porten a desenvolupar projec-

tes il·lusionadors, i d’altres que s’han de prendre, ens agradin 

més o menys, per responsabilitat .

Una de les gens agradables és la que vam haver d’informar 

favorablement al ple de juny. Al gener SOREA va demanar a 

l’Ajuntament la revisió de preus per tal de restablir, tal com 

estableix la llei, l’equilibri entre ingressos i despeses de la 

concessió del subministrament de l’aigua potable que és 

competència municipal. La seva proposta era fer un incre-

ment lineal del servei d’un 10%.

Al ple el govern vam portar una proposta alternativa que intro-

duïa un biaix social. D’una banda introduint una nova tarifa 

reduïda per als majors de 65 anys que compleixin un seguit 

de criteris de renda, i de l’altra, suavitzant l’increment pel 

primer tram de consum que representa 2/3 parts de l’aigua 

consumida. Finalment, vam aconseguir que SOREA aporti 

un fons social de 4.000€ anuals per ajudar a les famílies 

amb dificultats per poder pagar el rebut. Com vaig dir al ple, 

no ens ha agradat prendre aquesta decisió, però s’havia de 

prendre i l’hem modulada amb criteris socials.

També, i davant la realitat d’un increment dels robatoris a 

domicili els darrers temps, aquest mes de juliol estem imple-

mentant el compromís inclòs en el Pla d’Actuació Municipal 

d’instal·lar un sistema de lectors de matrícules distribuït per 

tot el terme municipal per tal de dissuadir els lladres, poder 

reaccionar més ràpid i tenir eines per investigar. Ho fem per 

responsabilitat, tot aportant un nou mitjà per intentar reduir 

els robatoris i així donar resposta a una de les principals pre-

ocupacions dels veïns i veïnes d’Alella.

Decidir. Decidir. Decidir.

GOVERNAR ÉS PRENDRE DECISIONS 

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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·······················································································································································
S’instal·laran càmeres de lectura de matrícules a una vintena de punts estratègics del municipi. 
·······················································································································································

Instal·len un sistema de control 
d’accés de vehicles per reduir robatoris

La Regidoria de Civisme i Seguretat Ciutadana 
recomana a la població que faci ús del servei de 
comunicació d’absències domiciliàries. Es tracta 
d’una mesura preventiva que té per objectiu 
prevenir robatoris i agilitar les gestions en els 
casos en què algú pateixi un robatori o qualsevol 
incident a casa seva mentre és de vacances. Per 
donar-se d’alta d’aquest servei cal emplenar 
un formulari que trobareu a la pàgina web de 
l’Ajuntament (www.alela.cat/tràmits) i fer-lo 
arribar a les dependències policials o a l’OAC, 
en el qual es comunica l’absència temporal 
del domicili i les dades de contacte. La Policia 
també disposa d’un fulletó amb recomanacions 
pràctiques a l’hora de marxar del domicili.  Més 
informació a la pàg. 13. 

A finals d’aquest mes de juliol està pre-
vist que estigui operatiu el sistema de 
control d’accés de vehicles, com a me-
sura preventiva per intentar reduir el 
número de robatoris a domicilis. El sis-
tema d’enregistrament òptic, contem-
pla la instal·lació de càmeres de lectu-
ra de matrícules de vehicles a 20 punts 
del municipi, que per la seva ubicació 
estratègica permeten controlar els prin-
cipals vials d’accés als diferents barris 
del poble. 

Es preveu instal·lar càmeres a les 
entrades als barris de muntanya, com 
Alella Parc, Font de Cera, Can Magaro-
la, Vallbona, Can Comulada, Mas Coll, 
i també al Casc Urbà, Eixample, Ibars 
Meia i els barris de la part baixa del 
municipi, Gaietana, Canonge, Can Tei-
xidó o Can Sors.  

El sistema ha de permetre identifi-
car les matrícules dels vehicles i el seu 
comportament als punts del control 
preventiu —durant tots els dies de 
l’any i les 24 hores del dia, en les di-
verses condicions meteorològiques— 
per comparar-les amb llistes de vehi-
cles inclosos en les bases de dades 
policials i alertar, en temps real, en el 
cas que algun dels vehicles detectats 
estiguin en aquest llistat. Les dades 
són enviades a un servidor de l’Ajunta-
ment al qual pot accedir la Policia Lo-
cal des de l’ordinador mitjançant un 

software específic. Quan les càmeres 
detecten el pas d’un vehicle sospitós 
(inclòs a les llistes policials), la policia 
rep un avís a partir del qual pot fer el 
seguiment del recorregut realitzat se-
guint els registres recollits per cadascu-
na de les càmeres. 

Al tancament d’aquesta edició d’El 

Full s’havien instal·lat cinc càmeres i 
estaven fent les proves i ajustos neces-
saris per garantir el funcionament del 

sistema, amb la previsió d’enllestir a 
finals de juliol tot el desplegament i la 
posada en marxa. 

El servei va ser adjudicat a l’empre-
sa Aplicaciones Elèctrica ENE SA per 
un import de 157.288€. 

La instal·lació d’aquest sistema de 
control preventiu forma part del Pla 
d’Actuació Municipal 2015-2019 i té 
per objectiu tractar de reduir el número 
de robatoris i l’alarma social que han 
generat en alguns barris del poble. 
L’any passat es van denunciar 76 roba-
toris a domicilis. 

Vacances segures 

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

Està previst que el sistema estigui 
en funcionament a finals del mes de 
juliol un cop realitzades les proves i 
comprovacions pertinents. 
···················································

Gener:  5 robatoris denunciats: 1 Can Comulada, 1 Centre Urbà, 1 Canonge i 2 Alella de Mar.
Febrer: 6 robatoris denunciats: 2 Mas Coll, 2 Alella de Mar, 1 Nova Alella i 1 Alella Parc.
Març: 7 robatoris denunciats: 3 Centre Urbà, 2 Mas Coll i 2 Alella de Mar.
Abril: 6 robatoris denunciats: 2 Alella Parc, 3 Mas Coll i 1 Alella de Mar.
Maig: 3 robatoris denunciats: 2 Nova Alella i 1 Eixample. 
Juny: 8 robatoris denunciats: 5 Alella de Mar, 1 Alella Parc, 1 Mas Coll, 1 Can Sors 

Robatoris amb intervenció de la Policia Local o Mossos d’Esquadra amb denúncia presentada. 

L’estadística de robatoris del primer semestre 

Control d’accés a Can Comulada. 



4 EL FULLEL FULL

Atac a les pinedes 

Les pinedes del Maresme estan en pe-
rill. Les situacions de sequera i d’ona-
des de calor, agreujades per una man-
ca de gestió forestal eficaç, han 
debilitat els arbres deixant-los sense 
recursos per contrarestar les plagues. 
Estan patint simultàniament els atacs 
de l’eruga processionària, del fong 
Thyriopsis halepensis i de l’escarabat 
Tomicus destruens, el més agressiu 
dels tres. S’han detectat exemplars 
afectats —en major o menor intensi-
tat— a tots els municipis del Maresme, 
i Alella no n’és l’excepció. 

La situació requereix d’una inter-
venció urgent, tant per retirar dels bos-
cos els arbres morts com per protegir 
aquells exemplars que, tot i estar afec-
tats, poden ser recuperables. Són actu-
acions, però, que s’han de programar 
de manera coordinada tota vegada que 
hi ha arbres afectats en sòl forestal, 
però també en sòl urbà, i tenint en 
compte que el 99% es troben en propi-
etat privada.

Can Sors estrena àrea de gossos
·············································································································
És el tercer espai que s’adequa per a gossos al municipi. 
·············································································································

L’Ajuntament ha adequat com a àrea 
d’esbarjo per a gossos la zona de via 
pública compresa entre els carrers Me-
diterrània i El Masnou, al barri de Can 
Sors. És el tercer espai d’aquestes ca-
racterístiques que s’habilita al municipi 
amb l’objectiu de facilitar als propieta-
ris de gossos un espai en el qual puguin 
dur les seves mascotes a passejar sen-
se que suposi una molèstia per a la res-
ta de la ciutadania i amb unes condici-
ons d’ús i esbarjo apropiades. La 
primera es va obrir a l’estiu de 2014 a 
la Riera Coma Fosca i mesos després es 
va adequar un espai similar al carrer 
Catalunya, al barri de La Serreta. 

L’àrea de gossos de Can Sors té una 

superfície de 350 m2 i la seva adequa-
ció ha suposat una inversió de 
18.055€. L’actuació també ha suposat 
una remodelació d’aquest carrer, amb 
l’habilitació d’un carril d’aparcament 
en línia paral·lel a l’àrea de gossos.  

·····································································································································································
Els pins del Maresme estan patint els efectes de tres plagues: l’escarabat Tomicus, la processionària i els fongs.
·····································································································································································

L’Ajuntament d’Alella ha fet un 
front comú amb la resta d’ajuntaments 
maresmencs, el Consell Comarcal, la 
Diputació i la Generalitat per treballar 
conjuntament per fer front a la situa-
ció. Aquestes administracions s’han 
compromès a donar ajuts que es cana-
litzaran a través de les dues associaci-
ons de propietaris forestals que hi ha a 
la comarca: la del Parc Serralada Lito-
ral Central i la del Montnegre Corredor. 
Per poder accedir a aquests ajuts cal, 
doncs, que els propietaris contactin 
amb l’associació que territorialment   
tinguin adscrita. A més, s’ha elaborat 
una guia amb recomanacions de com 
cal actuar per tal d’evitar la proliferació 
de les diferents plagues que es pot con-
sultar a www.alella.cat/mediambient. 

A Alella, s’ha detectat una major in-
cidència del fong Thyriopsis halepensis, 
i algun cas aïllat d’afectacions pel Tomi-

cus. Segons el tècnics de la Generalitat 
les afectacions per fongs no haurien de 
comportar danys significatius als pins. 

Incendi Can Comulada 
Un incendi forestal produït per la 
negligència d’un veí que passejava 
per la part alta del barri de Can 
Comulada va cremar 1,5 hectàrees 
de pi i matoll, el passat 12 de juny. 
L’incendi es va produir molt a prop de 
la franja de protecció perimetral. En 
els treballs d’extinció van participar 
nou dotacions de bombers, un 
helicòpter i més d’una trentena de 
voluntaris de sis ADF, inclosa l’ADF 
Alella.

Imatge d’un pi afectat pel fong.

Imatge d’un pi afectat per l’escarabat Tomicus.

··································································································
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Increment en la tarifa de l’aigua 

L’empresa SOREA, concessionària del 
servei de subministrament d’aigua mu-
nicipal, incrementarà globalment un 
9,57% la tarifa de l’aigua, que és una 
part del rebut que es paga per aquest 
servei. Per tal d’assolir l’equilibri eco-
nòmic en la gestió del servei, segons la 
documentació aportada per SOREA els 
costos totals imputables a la tarifa 
(despeses d’explotació, càrrega finan-
cera, amortitzacions i retribució del 
concessionari) passen de 956.058€ a 
1.132.136€. La tarifa mitjana propo-
sada és de 1,8036€/m3, amb un incre-
ment del 9,57% respecte a la tarifa 
vigent des de juny de 2014. 

Aquest increment no repercutirà 
igual a tots els usuaris, sinó que s’apli-

·····································································································································································
L’augment oscil·larà entre el 3,6 i el 15% en funció del tram de consum i es reduirà la tarifa reduïda a majors de 65 anys.  
·····································································································································································

ELECCIONS 26 J

Un total de 4.839 electors, el 68,31% 
dels cens electoral del municipi, van 
votar a les Eleccions Generals del 26 
de juny. Són 301 vots menys que als 
comicis del 20 de desembre, quan la 
participació va arribar fins al 72,21%. 

La llista d’Esquerra Republicana 
de Catalunya va ser la més votada per 
primera vegada a unes generals amb 
1.158 vots, el 24,11%. Convergència 
Democràtica de Catalunya va passar 
a la segona posició amb 1.040 vots 
(21,65%). En Comú Podem va ser la 

Quatre punts menys de participació a les generals
·······················································································································································
ERC va ser la llista més votada per primera vegada en unes eleccions generals, amb un 24,11% dels vots.

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

tercera opció més triada pels alellencs 
i alellenques, igual que a les eleccions 
del 20 de desembre, amb 779 papere-
tes (16,22%). 

El PP va superar a Ciutadans i va 
tornar a ocupar la quarta plaça amb 
un total de 694 vots (14,45%). Ciuta-
dans  cedeix el lloc i passa de la quarta 
a la cinquena posició, amb 609 vots 
(12,68%) i el PSC va tornar a ser la 
sisena força amb 374 vots (7,79%). 
A Alella s’han comptabilitzat 36 vots 
nuls i 39 en blanc. 

ERC      CDC        En Comú Podem    

PP        CD’s        PSC        Altres    

21%

24%4%8%
13%

14%
16%

carà de manera que tingui un impacte 
menor per als abonats de consum més 
baix i una reducció per a les persones 
majors de 65 anys (amb ingressos infe-
riors a 2,5 vegades IPREM en llars 
d’una persona, i ingressos inferiors a 4 
vegades IPREM, en llars de dues). Així, 
el primer tram fins a 15 m3 s’ampliarà 
amb 2 m3 més per persona a partir del 
quart membre i s’incrementarà un 
3,6%;  el segon tram de 15 a 30 m3 un 
10% i el tercer i quart tram un 15%. 

Les noves tarifes, pendents d’apro-
vació per part de la Comissió de Preus 
de Catalunya, van ser informades favo-
rablement pel Ple de l’Ajuntament, 
amb els vots a favor dels grups de 
l’equip de govern (ERC+SxA i AP-CP) i 
el vot en contra de tots els grups de 
l’oposició (Gd’A, CDC, AA-CUP i PP), 
que van considerar “desproporcionat” 
l’ncrement i van instar al govern a ajor-
nar la votació fins a tenir els resultats 
de l’auditoria sobre la gestió del servei 
que s’ha demanat a la Diputació. 

La concessionària aportarà 4.000€ 
destinats a garantir el consum a aque-
lles famílies que puntualment no po-
den fer front als rebuts del servei. 

 
Proposta      Vigent
3,85€/mes      7,02€/mes
7,69€/mes      7,02€/mes

Proposta      Vigent 
0,1195€/m3         0,5786€/m3

 0,9995 €/m3   1,1341€/m3

1,2495€/m3        2,0830€/m3

3,8195€/m3     3,4719€/m3 

Proposta      Vigent 
0,5995€/m3     0,5786€/m3

1,2495 €/m3    1,1341€/m3

2,3995€/m3         2,0830€/m3

3,9995€/m3     3,4719€/m3 

Proposta      Vigent 
0,6395€/m3     0,5786€/m3

1,3095 €/m3    1,1341€/m3

2,3995€/m3         2,0830€/m3

Proposta      Vigent 
0,3595€/m3     0,3250€/m3

Quota fitxa 

Jubilats
Resta abonats

Preu de subministrament jubilats

Fins a 15 m3

De 15 a 30 m3

De 30 a 45 m3 
Excés 45 m3

Preu de subministrament resta d’abonats

Fins a 15 m3

De 15 a 30 m3

De 30 a 45 m3

Excés 45 m3

Preu de subministrament comercials

Fins a 15 m3

De 15 a 30 m3

Excés  30 m3 

Preu consum municipal
                          

Noves tarifes 
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Preparats per viure la Festa Major

La Festa Major ja és a punt. El progra-
ma, que rebran totes les llars del muni-
cipi, conté prop de 40 activitats pensa-
des per a tots els públics i amb la 
voluntat que torni a ser un espai de 
trobada i de relació entre del veïnat del 
poble. Enguany, la Festa se celebra del 
28 de juliol a l’1 d’agost, però hi haurà 
activitats prèvies el dia 22 de juliol: la 
caminada popular nocturna i el concert 
de Joan Colomo. 

Com cada any, la Festa compta amb 
la implicació de les entitats del poble 
que col·laboren en l’organització de les 
activitats i del programa a través de la 

Comissió de Festes. 
El programa inclou moltes activi-

tats infantils i familiars com ara el con-
curs de dibuix infantil; la guerra guar-

ra; la festa de l’escuma; el taller i el 
ball de caretes; el cinema a la fresca; el 
correfoc infantil o el torneig de 3x3 de 
futbol sala. Enguany no hi haurà baixa-
da d’andròmines i s’estendran les acti-
vitats al carrer Àfrica i a la plaça d’An-
toni Pujadas. La música la posaran 
Swing Latino, Els Garlic, El Veïnat i les 
Absentes (a la Nit Jove), el grup d’hava-
neres Les Anxovetes i l’Orquestra Selva-
tana, amb concert de tarda i ball de nit. 

La caminada nocturna 

El 22 de juliol teniu una cita amb la 18a Ca-
minada Popular, que a les darreres edicions és 
nocturna per aprofitar la fresca de la nit. És 
gratuïta i oberta a tothom, només cal emplenar 
el formulari que trobareu a www.alella.cat/cami-
nadapopular abans del 20 de juliol. 

I després la Festa de la Verema 
L’actriu catalana Anna Sahun, la 
maquiavèl·lica i calculadora Lídia Al-
meda, la dolenta de La Riera, serà la 
pregonera de la 42a Festa de la Vere-
ma que se celebra del 9 a l’11 de se-
tembre. Tot i que aquesta és la data 
oficial, les activitats del programa s’ini-
ciaran el 8 i s’allargaran fins al 17 de 
setembre. 

Venda més anticipada de tiquets  
Enguany s’avança la venda anticipada 
de tiquets de la Mostra Gastronòmica, 
ja que es podran adquirir a partir del 
31 d’agost a l’Oficina de Turisme, des 
del mateix moment que s’obren les ins-
cripcions a les activitats del programa. 

El concert de l’Orquestra Selvatana és un dels actes més concorreguts de la Festa Major. 

Entre les activitats més populars 
destaquen els correfocs dels Diables 
del Vi d’Alella; les cercaviles de la Colla 
de Gegants, Capgrossos, Grallers i Tim-
balers; la sortida dels Trabucaires del 
Vi d’Alella; la Tibada de Llibant; el so-
par popular a la Plaça de l’Ajuntament 
o el concurs de peres farcides. Podeu 
participar i seguir la Festa a les xarxes 
amb l’etiqueta #FMAlella. Més infor-
mació a www.alella.cat/festamajor.

Tercera Beca Verema 
Per tal de fomentar la formació de pro-
fessionals del vi, l’Ajuntament convoca 
la tercera Beca Verema, edició Rosa 
Vila, destinada a sufragar el 50% del 
cost acadèmic del curs 2016-2017 
a quatre alumnes del cicle de Grau 
Superior de Màrqueting i Publicitat en 
el Sector Vitivinícola que s’imparteix a 
l’Institut Alella. Més informació www.

alella.cat/festaverema.

Concurs d’aparadors 
L’Ajuntament anima els comerciants a  
participar en el concurs d’aparadors. 
Més informació i inscripcions a www.

alella.cat/concursaparadors. 



7OCTUBRE 2015 7JULIOL / AGOST  2016

 

Iniciats els treballs per elaborar 
el nou Pla Local de Joventut 
L’Ajuntament ha començat a treballar 
en l’elaboració del nou Pla Local de 
Joventut (PLJ) 2017-2020 que subs-
tituirà el pla actual, vigent fins al de-
sembre de 2016. El pla és el docu-

ment que recull les estratègies i línies 
de treball per tal de desenvolupar polí-
tiques de joventut adaptades a la rea-
litat del jovent alellenc. Com a novetat 
respecte al pla anterior, el nou PLJ es 
dividirà en dos apartats centrals, hi 
haurà un pla d’adolescència, que en-
globarà les accions destinades al pú-
blic de 12 a 16 anys i d’altra banda, hi 
haurà el pla de joventut que agafa les 
edats de 16 a 30 anys. 

El procés d’elaboració ha començat 
amb la fase de diagnosi i amb la parti-
cipació de diversos agents com els jo-
ves de les entitats, els tècnics munici-
pals o d’altres experts en la matèria. 

Durant el darrer trimestre de l’any 
es preveuen convocatòries obertes per 
tal de fer participar els i les joves en el 
disseny de les noves propostes d’actu-
acions. 

···································································································
La guia inclou l’oferta pública i privada adreçada a infants de 3 a 16 anys. 

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

Nova edició de la guia 
d’activitats extraescolars 

Aquest mes de juliol arribarà a totes les 
llars del poble la guia d’activitats extra-
escolars d’Alella, en la qual es recull 
tota l’oferta pública i privada que s’ofe-
reix al municipi per a infants i joves de 
3 a 16 anys. 

És el cinquè any consecutiu que 
l’Ajuntament edita aquest recurs amb 
l’objectiu de facilitar a les famílies la 
informació, d’una manera pràctica i 
resumida, de tot el ventall d’opcions 
formatives, esportives, musicals, ar-
tístiques, lúdiques o culturals que ofe-
reixen els serveis públics, les entitats 
o empreses privades fora de l’horari 
escolar.   

Per a la seva confecció i publicació, 
l’Ajuntament compta amb la participa-
ció de les AMPA dels centres educa-

tius, i de tot un seguit d’entitats, cen-
tres i empreses que ofereixen activitats 
extraescolars, i que col·laboren econò-
micament en el finançament de l’edició 
i en el repartiment de la guia. La infor-
mació està estructurada en sis àrees 
temàtiques que agrupen les diferents 
activitats: esports, expressió, idiomes, 
música, reforç escolar i tecnologia. A 
més s’inclou un directori amb les da-
des de contacte dels diferents centres i 
serveis i les dates d’inscripció.  

Se n’han editat 4.000 exemplars 
que es distribuiran a totes les llars, als 
centres que imparteixen les activitats i 
als equipaments municipals. El docu-
ment també es podrà consultar per 
Internet des de l’enllaç www.alella.cat/

guiaextraescolars.

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

L’Espai Jove convoca el concurs 
fotogràfic “Moments d’estiu”
Veure l’estiu amb ulls joves. Això és 
el que pretén la Regidoria d’Adoles-
cència i Joventut a través de la cre-
ació del concurs fotogràfic “Mo-
ments d’estiu”. Es tracta d’una 
proposta artística i participativa 
amb la qual es vol animar el jovent 
alellenc a compartir els seus mo-
ments especials de l’estiu. Les foto-
grafies poden ser en color o en 
blanc i negre, fetes amb mòbil o 
càmera digital o analògica, i s’han 
d’enviar abans de 23 de setembre 
en format JPG a alellajove@alella.

cat. Cada participant pot presentar 
un màxim de dues imatges que se-
ran valorades per un comitè expert 
que premiarà el nivell qualitatiu i 
l’originalitat de les fotografies. Hi ha 
dues categories diferents en funció 
de l’edat: la de 12 a 16 anys i la de 
16 a 30 anys. De cadascuna es lliu-
raran tres premis: a la millor foto-
grafia, la més original i la de temà-
tica social. Els guanyadors rebran 
material fotogràfic. Més informació 
a www.alellajove.cat. 

Una quarantena de joves
treuen profit de la sala d’estudi
La sala d'estudi que ofereix l'Espai 
Jove en èpoques d'exàmens ha es-
tat un èxit també en aquesta edició. 
Una quarantena de joves ha pogut 
preparar-se la selectivitat o els exà-
mens universitaris en un ambient 
d'estudi i en un horari adaptat a to-
tes les necessitats. A pesar de la 
calor, els estudiosos i estudioses 
han gaudit dels cafès necessaris 
per mantenir-se desperts i de con-
nexió WIFI ininterrompuda tots els 
dies que ha estat oberta la sala. La 
sala d’estudi ha estat oberta entre 
el 24 de maig i el 30 de juny.

Reunió amb tècnics municipal preparatòria del PLJ.
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La Nit del Comerç
Alella va celebrar l’11 de juny amb èxit 
d’assistència i activitats al carrer la pri-
mera Nit del Comerç. Els comerços van 
obrir fins a mitjanit i es van organitzar 

Dues noves iniciatives per 
afavorir la recerca de feina 

La fam no fa vacances, campanya 
del Banc dels Aliments
L'Ajuntament anima les entitats a 
participar en la campanya "La fam 
no fa vacances" del Banc dels Ali-
ments, de la qual forma part Càritas 
Alella com a entitat receptora dels 
aliments que es recullin al municipi. 
La campanya, que es farà els mesos 
de juliol i agost, pretén aconseguir 
que les persones més necessitades 
de l'entorn rebin ajuda alimentària 
durant l’estiu. Els productes que es 
requereixen són sucre, sal, llaunes 
de tonyina, oli d’oliva, pots de tomà-
quet, brics de sucs de fruita, brics 
de caldo i de gaspatxo, cereals, ga-
letes, pots de cacau en pols, crema 
de cacau, entre d’altres. Més infor-
mació www.lafamnofavacances.org/

L’Oficina de Turisme revalida el 
distintiu de qualitat SICTED 
L’Oficina de Turisme d’Alella ha re-
validat el segell de qualitat turística 
SICTED aconseguit el 2014. El dis-
tintiu garanteix als ciutadans que 
l’empresa o el servei turístic que 
estan rebent ha estat avaluat i com-
pleix tota una sèrie de requisits que 
acrediten la seva qualitat.

Cursos subvencionats de natació 
Els infants nascuts el 2010 i empa-
dronats a Alella tenen la possibilitat 
de realitzar un curs de natació sub-
vencionat per l’Ajuntament a la pis-
cina del Complex Esportiu Munici-
pal. Els cursos, d’una hora 
setmanal, es fan d’octubre a maig, 
dimarts o dijous a les 18.30h o bé 
dissabte a les 12h. Les inscripcions 
al Complex Esportiu Municipal a 
partir de l’1 de setembre. 

Sopar a la fresca a Can Lleonart  
La trobada popular de fi de curs de 
Can Lleonart va reunir més de 200 
persones al sopar a la fresca que es 
va fer al pati del centre cultural el 
passat 16 de juny.  

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

El servei d’Ocupació de l’Ajuntament 
oferirà  itineraris formatius per ajudar a 
les persones aturades en la recerca de 
feina. El tret de sortida és un curs in-
tensiu d’anglès de 150 hores de pràcti-
ca oral de gestió comercial.

Les classes són gratuïtes i reserva-
des a persones aturades que estiguin 
inscrites al Servei d’Ocupació de Catalu-
nya i al Servei Local d’Ocupació d’Alella. 
Les places són limitades a 15 alumnes i 
tindran prioritat les persones majors de 
45 anys empadronades a Alella. 

El curs es farà del 12 de setembre al 
24 d’octubre, en horari de dilluns a di-
vendres, de 9 a 14h. Les inscripcions 
s’han de fer presencialment a l’Àrea de 
Servei a les Persones (Torrent Vallbona 
75-77), de l’11 de juliol al 2 de setem-
bre, de dilluns a divendres de 8 a 14h. 

Finalitzat el curs d’anglès, està previst 
la programació d’un taller de Word i un 
altre d’Excel, de 45 hores cadascun. 

Programa de garantia juvenil 
L’altra iniciativa s’adreça a la inserció 
laboral dels joves de 16 a 29 que esti-
guin inscrits o que compleixen els re-
quisits per poder accedir al Programa 
de garantia juvenil. Es tracta d’un curs 
gratuït de cambrer i d’iniciació a som-
melier, organitzat amb la col·laboració 
de la Cambra de Comerç de Barcelona. 
El curs consta de 60 hores de formació 
específica i 65 més d’habilitats socials, 
competències digitals i anglès. Les 
classes es faran del 19 de setembre al 
24 d’octubre, de 9 a 14h, i els interes-
sats es poden dirigir-se a l’Àrea de Ser-
veis a les Persones (935406307). 

activitats paral·leles com el tast al mer-
cat, les tapes més vi dels bars i restau-
rants, concerts, espectacles infantils, 
entre d’altres.
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Equip o col·lectiu de base
Benjamí i aleví de gimnàstica rítmica EIE 
Equip o col·lectiu masculí de formació
Infantil Club Futbol Alella
Equip o col·lectiu femení de formació 
Cadet Club Volei Alella 
Equip o col·lectiu masculí open
Veterans Club Futbol Alella
Equip o col·lectiu femení open
Sènior Club Rugby Alella
Esportista masculí de base
Genís Cuixart - Taekwondo EIE
Esportista femenina de base
Violeta Prat - Patinatge i Taekwondo EIE
Esportista masculí de formació
Esteve Roura - Club Futbol Alella
Esportista femenina de formació
Ainoha Pallarés - Taekwondo EIE 
Esportista masculí open
Marià Fernàndez - Atletisme
Esportista femenina open
Marta Pedrero - Taekwondo EIE 
Tècnic Esportiu 
Zenon Tomàs - Atletisme CE Serra Marina 

Premis a l’èxit esportiu 

Premis al mèrit esportiu 

Fair Play
Preinfantil Club Bàsquet Alella
Junts podem 
Som-hi Serra Marina (Oxfam-Trailwalker)
Compromís i dedicació 
Junta directiva Club Volei Alella
Trajectòria esportiva 
Alan Cabello - Natació
Projecció esportiva
Cristina Ballester - Doma Clàssica
Esports i empresa
UEsports Alella
Mencions especials del jurat
Francesc Pont - judo EIE 

Alella valora l’esport 

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

Més de 550 persones van assistir al 
lliurament de la tercera edició dels pre-
mis Alella Valora l’Esport que es va ce-
lebrar l’1 de juliol al Pavelló Municipal 
d’Esports. La iniciativa, promoguda per 
la Regidoria d’Esports, és un reconeixe-
ment a persones i entitats alellenques 
vinculades directament o indirecta-
ment a la pràctica esportiva d’Alella 
que han tingut una actuació destacada 
durant la temporada 2015-16. L’acte 
va ser conduït per l’actriu de doblatge 
Lara Ullod i el presentador i mestre de 
cerimònies Edy Vidal. La festa de l’es-
port alellenc va estar animada per un 
espectacle musical de bàsquet del grup 
SBM Freestyle. 

Comiat de curs de l’Escola de Dansa
L’Escola de Dansa va acomiadar el curs 
l’11 de juny amb un festival celebrat al 
Teatre La Massa de Vilassar de Dalt al 

qual van assistir més de 300 persones. 
Més informació sobre el proper curs a 
www.alella.cat/escoladansa. 

La Festa del Joc i de l’Esport 
Els infants d’Alella van compartir 
les activitats lúdiques i esportives 
en família durant la Festa del Joc i 
de l’Esport que es va celebrar el 4 i 
5 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 Un camp “amb vergonya”... I ens puja el consum d’aigua un 9,6%

Els equipaments esportius d’un poble mostren el 
rigor, la visió i el compromís amb el futur esportiu 
del jovent del govern. No és el cas d’Alella. La si-
tuació del Camp Municipal de Fútbol, inaugurat el 
1973, projecta una de les mes tristes imatges de la 
població, tot i el seu meravellós entorn. En sis anys 
celebrarem el centenari del CF Alella, i hi juguen el 
Rugbi Alella i la Unió Esportiva. 

Uns 30.000 jugadors venen cada any al nostre 
terreny de joc, i es porten en les seves retines una 
de les pitjors imatges d’Alella, en comparació a la 
resta dels camps del Maresme. Altres ajuntaments 
han sabut invertir en unes instal·lacions esportives 
adients pels joves i infants. Cada temporada, uns 
200 futbolistes alellencs entre 6 i 25 anys donen 
sentit al CF. Alella:  el seu esforç, els seus triomfs 
esportius no mereixen un terreny de joc i unes 
instal·lacions rebutjables i indignes.

L’ajuntament va aprovar el 2004 una inversió 
de 550.000€. Dotze anys mes tard la ineptitud 
segueix jugant al costat de la promesa mai com-
plerta: la política que millor menteix és qui gua-
nya les eleccions. Hi ha qui diu “sentir vergonya” 
continuada per la paraula incomplerta de l’Alcalde, 
mes projectat en el seu futur personal que en les 
necessitats d’Alella.

Estiu i Festa Major

Arriben els mesos d’estiu i tornem a tenir l’oportuni-
tat  de gaudir de les vacances, de la família i d’una 
de les nostres festes més arrelades: la Festa Major. 

Moltes de les festes tradicionals, i en especial 
les festes majors, amb el pas dels anys s’han con-
vertit en una repetició -amb algun petit canvi pun-
tual- d’activitats i propostes que continuen donant 
satisfacció a una part de la ciutadania, però que va 
perdent pel camí a una altra part. No es tracta d’un 
fet exclusiu del nostre poble, són moltes les pobla-
cions que des de fa uns anys han detectat aquesta 
realitat i han encetat debats i processos partici-
patius que han fet possible un “repensament” de 
la festa i una adequació de les programacions als 
nous temps i, sobretot,  als nous requeriments dels 
veïns i veïnes.

Conscients d’aquesta situació, ara fa pocs me-
sos, concretament l’abril passat, vam organitzar 
una trobada ciutadana, oberta a tothom, com a 
primer pas d’un procés participatiu que neix amb 
un triple objectiu: primer, donar compliment i de-
senvolupar el Reglament de Participació Ciutadana 
d’Alella, amb la creació d’un Consell Municipal de 
Festes, que ha de ser un òrgan molt més repre-
sentatiu que l’actual Comissió de Festes, amb la 
finalitat d’estimular, canalitzar i integrar la partici-

A l’últim Ple hem sabut que el govern ha ne-
gociat unes tarifes amb Sorea que gravaran nota-
blement les butxaques de les famílies, tot i el vot 
en contra de TOTA l’oposició. L’increment afecta al 
consum d’aigua i serà del 9,57%. Tenint en comp-
ta l’IPC negatiu, l’Alcalde s’ha posat al costat de 
l’empresa concessionària en lloc de al costat dels 
veïns. La justificació és: “restablir l’equilibri econò-
mic financer de la concessió”. És a dir que, com a 
monopoli, aquest any 2016 guanyin 96.000€ (si 
els números de despeses que han presentat son 
correctes o reals).

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

pació de la ciutadania en els assumptes municipals 
i fer possible la corresponsabilització ajuntament-
ciutadania (Art. 23.1 de l’esmentat Reglament); 
segon, obtenir una “fotografia” de la realitat social 
de les nostres festes, que ens permeti diagnosticar 
els punts forts i febles i tercer, arribar, amb el suport 
de tècnics i experts, a dissenyar i adoptar els canvis 
necessaris per a aconseguir unes festes vives i en 
constant evolució.

Com es pot entendre, un procés d’aquesta enver-
gadura no es pot improvisar i té un llarg recorregut. 
Enguany, els canvis introduïts en la programació 
de la Festa Major són molt petits i, d’altra banda, 
tampoc hi ha la pretensió de capgirar-ho tot. Segur 
que moltes de les propostes actuals són plenament 
vigents. Per poder-ho determinar cal continuar amb 
el treball iniciat. Per això al setembre, passada la 
Festa de la Verema, tornarem a convocar a entitats 
i ciutadania a participar d’una nova sessió de tre-
ball. Esperem comptar amb la vostra assistència. 
Participar en les decisions col·lectives és la millor 
manera de que la teva opinió pugui ser escoltada i 
compartida. 

Mentrestant, des d’ERC+SumemxAlella us de-
sitgem un bon estiu i una magnífica i participativa 
Festa Major.
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Esteve Garcia-Ossorio 
Barrosso 
garciaossoriobe@
alella.cat 

CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA

ALTERNATIVA PER ALELLA-CUP L’augment de la tarifa de l’aigua

El govern municipal va aprovar unilateralment la 
proposta d’informe favorable a la revisió de tarifes 
presentada per Sorea, l’empresa concessionària 
d’abastament d’aigua potable. La proposta de re-
visió de preus, fonamentada en informe justificatiu 
dels costos d’explotació la presenta l’empresa i el 
Ple ha de dir-hi la seva: pot informar favorablement, 
desfavorablement o estimar en part la proposta 
abans d’enviar l’expedient a la Comissió de Preus 
de Catalunya responsable de l’aprovació definitiva.  
El Govern, es mostrà favorable a la proposta perquè 
inclou una rebaixa de la tarifa a persones jubilades 
en situació econòmica de risc i perquè la Fundació 
Agbar es compromet a aportar “altruísticament” 
4.000€ per fer front a l’impagament de rebuts.

Tanmateix la realitat és diferent, i resulta preocu-
pant la forma acrítica amb què el Govern ha revisat 
la proposta de Sorea: només 39 habitatges, l’1% del 
total al municipi, es beneficien de la  rebaixa que su-
posa d’uns exigus 2169.9€ en termes absoluts. I per 
contra la nova tarifa suposa un increment mitjà del 
10% respecte els preus vigents (passant el total d’in-
gressos per a l’empresa de 956.058 a 1.136.280€) 
malgrat la disminució dels costos de combustible i la 
millora de l’eficiència de la xarxa de distribució, que 
passa del 65 al 75%, pel que l’aportació altruistica 

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Gestió, a la seva manera 

Ja sabem algunes de les coses que la nova gerència 
municipal no podrà impedir:
1.- No podrà impedir que a pesar de manifestar en 

el Ple no creure’s els números presentats per la 
companyia d’aigües, l’alcalde pacti amb Sorea 
una pujada del 3,6% en el tram més baix i més 
popular i una pujada superior al 10% en la resta 
de trams. Només recordarem aquí que el darrer 
l’IPC és del -1,1%, amb un agregat en els dar-
rers anys del  -0.7%. No, el gerent, no podrà 
evitar aquest despropòsit municipal a càrrec de 
la butxaca del ciutadà. De moment, la majoria 
absolutíssima li fa la feina.

2.- No podrà impedir tampoc la nefasta política la-
boral de l’ajuntament d’esquerres, que acomi-
ada personal de forma improcedent i irregular, 
fins i tot sense respectar drets fonamentals dels 
treballadors. N’hem tingut dos casos en poc 
temps que de moment ja ens han costat més de 
100.000 euros. Diem de moment perquè lluny 
de rectificar l’ajuntament prefereix persistir en la 
seva “política social” i seguir pagant advocats. 

3.- Tampoc no podrà impedir que alguna contracta-
ció pública es segueixi fent de forma com a mí-
nim peculiar. Plecs de condicions amb clàusules 
tècniques i administratives contradictòries que 

no fan altra cosa que crear la suficient confusió 
per limitar la lliure competència, la no discri-
minació i la igualtat entre el ciutadans. Vaja, el 
que se’n diu fer el vestit quasi a mida. O aquells 
concursos amb comunicacions fantasmes a su-
posats candidats... excepte a un que, alehop!, 
es queda sol i guanya (i casualment és conegut 
d’una regidora). Petites... com en podríem dir? 
Ho tenim a la punta de la llengua.

Al marge ja de tot això, que ens posa els pèls de 
punta, també queda naturalment fora de l’abast del 
gerent la gestió del FULL, aquella gestió que s’ha 
de fer des del més escrupolós respecte per la lliber-
tat d’expressió i la discrepància política. Doncs no, 
en el darrer número aquest Grup va ser pressionat 
per l’alcalde i el secretari perquè retirés el seu es-
crit (i la foto), amb l’advertiment que si no ho feia 
seria impugnat davant de la Junta Electoral. No el 
vam retirar, esclar, i l’alcalde d’ERC (sí, la sòcia de 
JxS i de CDC al Govern) va complir la seva amena-
ça. Com a resultat, el ridícul: la Junta Electoral va 
tombar de ple la pretensió de l’alcalde. Amb tot, 
quasi que el més emprenyador, el pitjor, és aquesta 
auto-prerrogativa de l’alcalde d’examinar els escrits 
de l’oposició abans de publicar-los. En fi, bon estiu!

queda més que coberta amb l’increment.
Vist en perspectiva el cost mitjà del preu de l’aigua 

a Alella ha augmentat un 65% els 5 darrers anys i 
un 167% en els darrers 10 anys. Destaca l’increment 
dels costos fixes (aquells que paguen tots els usuaris 
independentment del consum d’aigua que facin). Per 
exemple, la quota fixa per llar ha passat de 2,55€ a 
7,69€ en 10 anys; és a dir, que cada habitatge paga 
cada mes 5€ més que fa 10 anys pel sol fet de tenir 
comptador, independentment del consum. 

L’Ajuntament tampoc no se n’escapa, i ara paga 
l’aigua que es consumeix en edificis, equipaments i 
zones verdes municipals tres vegades més cara que 
el 2006. Tot plegat va en detriment dels principis 
rectors de l’eficiència de la xarxa, la progressivitat 
impositiva i la sostenibilitat ambiental.

I és així om davant el forasenyat augment de 
costos any rere any i les ombres detectades en la 
justificació de certes partides vam demanar infor-
mar desfavorablement la proposta i realitzar una au-
ditoria de la concessió, donat que és l’Ajuntament 
en la seva condició de titular del servei qui ha de 
tenir el control de la gestió de l’aigua al municipi. 

Bon estiu i bona festa major!

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 Agraïments i reconeixements 

Promoure una nova activitat en el municipi no dei-
xa de ser un repte, encara que sigui una activitat 
que es dugui a terme en d’altres pobles i ciutats. 
Ja en el darrer mandat, la idea de celebrar una 
Nit del Comerç en el nostre poble es va començar 
a treballar arran de l’èxit que vàren tenir les dues 
edicions del Tast al Mercat.  Pensem que el nostre 
comerç és una part fonamental de l’economia local 
i que calia dinamitzar-lo, en aquest cas donant-li 
un caire diferent al del seu dia a dia. El principal 
objectiu de la Nit del Comerç era promoure l’abast 
de l’oferta comercial i de restauració existent en 
el nostre municipi i afavorir el consum que ens és 
més proper. Així el passat dia 11 de juny els co-
merços, bars i restaurants del centre i Antoni Pu-
jades van obrir les seves portes fins mitjanit amb 
diferents ofertes dels seus productes. Cal remarcar 
que gràcies a la implicació i motivació que des d’un 
inici hi vàren posar els comerciants, restauradors 
i paradistes del mercat en l’activitat, així com les 
entitats i l’escola de música Ressò que hi vàren 
participar, la Nit del Comerç va ser un èxit, amb 
ganes de tornar a repetir.

D’altra banda, el passat 1 de juliol vàrem fer la 
tercera edició de l’entrega dels premis Alella Valora 
l’Esport. Un premis que tenen com objectiu reconèi-

Glòria Mans
manscg@alella.cat

El valor de les promeses

Els compromisos com les promeses són una obli-
gació de qui les contrau en llibertat. Quan aquests 
compromisos/promeses les fa un alcalde o alcaldes-
sa, aquesta té un valor encara més especial.

Un bon alcalde ha de complir escrupolosament 
amb les seves promeses i en el temps indicat. No 
valen els jocs de paraules per deixar les coses fins 
les properes eleccions.

Un bon alcalde vetlla per una bona gestió, tant 
administrativa com financera.

Un bon alcalde vetlla per la seguretat dels seus 
ciutadans. Sense excuses!

Un bon alcalde és just amb els veïns, tant si 
l’han votat com no. Mai pot ser un sectari, doncs 
governa per tothom.

Malauradament Francisco està ben lluny de tot 
això. Ha demostrat no tenir paraula, ser un mal ges-
tor i governar per uns quants, a més d’estar més 
pendent de les càmeres (amb fotògraf particular) 
que dels autèntics problemes del nostre poble.

Contracte l’antic interventor com a gerent per a 
que faci la seva feina, i ara tenim un nou interven-
tor, un gerent i un alcalde per repartir-se la feina 
que un de sol podria fer.

La qüestió és que per la mateixa feina paguem 
un sou d’interventor, 

xer els èxits i mèrits esportius als alellencs i alellen-
ques i que aplega prop de sis-centes persones. Un 
acte solemne, com es mereixen els i les esportistes 
que hi participen. Perquè en realitat l’objectiu més 
important d’aquest acte és el fet de promoure l’es-
port i els seus valors positius, de conèixer els i les 
esportistes que tenim al nostre municipi, de com-
partir-ho amb les seves famílies, amb els amics, de 
donar-los un reconeixement a l’esforç fet durant la 
temporada, a la solidaritat amb els companys, el 
saber guanyar i saber perdre, a l’esperit de supera-
ció, a l’adaptació a situacions noves i a nous grups, 
a respectar a l’adversari, etc, etc. Valors que podria 
anar ennumerant i que són inherents en l’esport i 
en l’aprenentatge vital dels individus si volem una 
societat millor i més justa. Per tot això, l’acte que 
mereixen els i les esportistes alellencs i alellenques 
ha d’estar a l’alçada de l’esforç dut a terme, tant 
per ells mateixos  com per les famílies que els re-
colzen i acompanyen. I voldria agrair la participació 
voluntària del jurat i dels presentadors Lara Ullod 
i Eddy Vidal.

Bona Festa Major i Bon Estiu!

un sou de gerent (80.000 eur) i el de l’amic 
alcalde que ara ben bé no sabem que fa. ¿O això 
és una estratègia per adjudicar-se el lloc del ge-
rent quan ERC no el deixi presentar-se mai més? 
(5 mandats possibles seguits va en contra de tota 
ètica i del que propugnen els groguets) Instànci-
es que no es contesten als nostres veïns (havia dit 
(BOPB,26.1.2015) que ho faria en 30 dies, deuen 
ser marcians, perquè de la Terra no són).

Ara afavoreix una pujada de l’aigua salvatge. 
Fins a un 15%. El bloc de l’oposició li va demanar 
que reconsiderés la seva postura. Primer fes l’audi-
toria a la companyia que ell mateix anava a dema-
nar, i amb el resultat decidir la postura del govern. 
Res de res! Per què afavoreix SOREA d’aquesta ma-
nera en contra dels interessos dels ciutadans?

Tenim un alcalde que no compleix amb les se-
ves promeses, i això és el pitjor que una institució 
com la d’alcalde pot cometre contra el poble.
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Acords del Ple
PLENS ORDINARIS DEL 26 DE MAIG I DEL 30 DE JUNY  DE 2016.  Consulteu les actes al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Modificació de crèdit.  
El Ple del 26 de maig va aprovar una modificació de crè-
dit per un import de 5.165€, una partida d’assignació 
dels grups municipals que, segons la nova normativa, cal 
reconvertir-la en subvencions amb sis partides diferents, 
una per a cada grup municipal.
Aprovat per unanimitat.
Aprovació del conveni de gestió urbanística de la cessió 
anticipada de 510 m2 de sòl del carrer Lleida.
El Ple del 26 de maig va aprovar el conveni de gestió ur-
banística entre l’Ajuntament i els propietaris d’una finca 
del carrer Lleida, per a la cessió anticipada d’una porció 
de 510 m2 de sòl que permetrà ampliar el carrer i millorar 
l’accés als barris de Mar i Muntanya i La Soleia. 
Aprovat per unanimitat.
Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) 
en l’àmbit local dins el Programa FEDER 2014-2020
El Ple del 30 de juny va aprovar la carta de compromís 
de participació de l’Ajuntament per la qual es designat 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet com l’entitat 
representant del Projecte d’especialització i competitivitat 
territorial en l’àmbit local dins el Projecte operatiu FEDER 
2014-2020. 

Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP i Gd’A i 
l’abstenció de CDC, AA-CUP i PP.
Conveni de col·laboració pel Pla Marc de restauració i 
millora forestal per a la prevenció d’incendis.
El Ple del 30 de juny va aprovar el conveni de col·laboració 
entre la Diputació, 15 ajuntaments del Maresme i el Vallès 
Oriental, el Consorci del Parc de la Serralada Litoral i l’Asso-
ciació de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central, 
per l’aprovació i execució del Pla Marc de restauració i millo-
ra forestal per a la prevenció d’incendis, que té una vigència 
de 20 anys i inversió prevista per a 2016 de 70.000€. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, CDC, 
AA-CUP i PP i l’abstenció de Gd’A.  
Noves tarifes de l’aigua 
El Ple del 30 de juny va aprovar informar favorablement 
la proposta de tarifes de l’aigua que han de ser aprovades 
per la Comissió de Preus de Catalunya. Les noves tarifes 
suposen un increment global del 9,57%, amb augments 
que oscil·len entre el 3,6% i el 15%, segons el consum, i 
una reducció per als jubilats que compleixen els requisits 
econòmics. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i AP-CP i el vot 
en contra de Gd’A, CDC, AA-CUP i PP.

Consells generals
Tanqueu les claus de pas generals d’aigua i gas de la casa. Un oblit o una fuita 
inesperada pot causar danys greus al vostre domicili i al de terceres persones.
Si no desconnecteu el corrent elèctric general, desendolleu de la xarxa tots els 
aparells innecessaris. Una pujada de tensió o una fora tempesta elèctrica els 
pot provocar danys o fins i tot un incendi.
Reviseu totes les portes i finestres abans de marxar i tanqueu la porta amb 
clau. També és important protegir els accessos exteriors amb reixes reforçades 
o blindades i tancar bé els garatges. 
Comuniqueu el lloc d’estada, un número de telèfon de contacte amb el temps 
que us absentareu a algun familiar o veí de confiança, o bé a la Policia Local.  
Sigueu discrets i no expliqueu en llocs públics que marxeu de vacances, ni ho 
deixeu gravat a la bústia de veu. Recordeu que les xarxes socials són un altaveu 
molt perillós a l’hora de difondre les absències domiciliàries. 
Encarregueu a alguna persona de confiança que reculli periòdicament el correu 
i la propaganda de la bústia. 
Col·loqueu, si es possible, temporitzadors que fan funcionar llums o altres 
aparells a certes hores. 
Si teniu l’alarma connectada a una central de recepció d’alarmes, comuniqueu 
el telèfon de contacte i el lloc d’estada. 
Si torneu al domicili i observeu que algú hi ha entrat, no entreu i truqueu la 
policia.
Podeu denunciar els fets a la Policia Local o al Cos de Mossos d’Esquadra i 
també a l’adreça d’Internet www.gencat.net/mossos.

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

Important
Avisar en cas de sospita 
també és important per evi-
tar robatoris al veïnat. Si us 
adoneu de la presència de 
persones alienes que obser-
ven o controlen un domicili o 
el moviment de vehicles, tru-
queu al 112 o directament a 
la Policia Local. També és 
important avisar a la policia 
si detecteu un vehicle sospi-
tós pels voltants.

Recomanacions pràctiques a l’hora de marxar de vacances 
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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
Dimecres, dijous i diumenge de 10 a 14.30 h. Divendres 
i dissabte de 10 a 14.30 h i de 15.30 a 17.30 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 12 al 17 de juliol i del 9 al 14 d’agost. 
Dimarts a dissabte de 9.30 a 13 h i del 9 al 14 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 12 d’agost i el 7 d’octubre 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: JULIOL I AGOST 

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
1 d’agost   MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
6 i 7 d’agost  BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
13, 14 i 15 d’agost                GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
20 i 21 d’agost  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
27 i 28 d’agost  BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
3 i 4 de setembre                      GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

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

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



15JULIOL / AGOST  2016

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

Diumenge 17 de juliol, 10.30h Oficina de Turisme*
Els senyors d’Alella + copa de vi DO Alella. 
Visita temàtica “Alella, 1.000 anys d’història”. 
Inscripcions Oficina de Turisme. 
5€ (oficinadeturisme@alella.cat)

Música

Visites i sortides

Cinema 
Dilluns 18 de juliol. 21h Can Manyé* 
Projecció de les pel·lícules “Miratges” i “Fotonovela” 
del cineasta alellenc Toni Garriga i Jan Baca

Dijous 28 de juliol, 22.30h Hort de la Rectoria*
Cinema a la fresca. Projecció de la pel·lícula 
d’animació Inside Out. Servei de bar i crispetes.
atuït (www.alella.cat/festamajor)

Joc i esport
Dijous 20 de juliol, 21h Platja del Masnou* 
Pàdel surf amb lluna plena www.alellajove.cat

Dissabte 22 de juliol, 21h Pavelló Municipal* 
Caminada popular nocturna. Inscripcions fins al 20 
de juliol a www.alella.cat/caminadapopular

Divendres 23 de juliol, de 20h a 2h Casal d’Alella (Can 
Gaza)
Domino a la fresca. Inscripcions 19h.
Organitza: Casal d’Alella

Divendres 29 d’agost, 17h Pavelló d’Esports*
3x3 infantil de futbol sala.

Divendres 29 d’agost, 20h Pavelló d’Esports*
Final 1r Torneig Hummel de futbol sala. Cal inscrip-
ció prèvia. 
Organitza: Alella Futbol Sala

Diumenge 31 de juliol 11.30h Pl. de l’Ajuntament
VI Campionat de tibada de llibant. Inscripcions a 
trabucairesdelvialella@gmail.com.

Organitza: Trabucaires del Vi d’Alella 

Infantils
Divendres 15 de juliol, 13h i 18h Can Lleonart*
Somnis i tambors. Un conte de cançons. 

5€ (www.festivalalella.org / www.musicsenresidencia.org)

Divendres 22 de juliol, 19h Els Garrofers
Jamaikids. Check ONE i Don Chavito. 

7€ www.festivalalella.org 

Dissabte 23 de juliol, 19h Els Garrofers
Blau Marí. Espectacle de titelles 

10€ www.festivalalella.org 

Divendres 29 de juliol, 12h Parc Gaudí*
Festa de l’escuma.

Divendres 29 de juliol, 18h Can Lleonart*
Fem un Mural de Festa Major.

Dissabte 30 de juliol, 13h Riera Principal
Guerra Guarra.
Organitza: Esplai Guaital’l

Dissabte 30 de juliol, 10h Plaça de l’Ajuntament
XX Concurs de dibuix infantil de 3 a 13 anys.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig

Dissabte 30 de juliol, 17.30h Pati de Can Lleonart
Taller de caretes i cercavila. 
Organitza: Colla de Gegants Capgrossos, Grallers i Timbalers 

d’Alella. 

Diumenge 31 de juliol, 17.30h Pl. Antoni Pujadas*
Activitats infantils i lliscador aquàtic.

Diumenge 31 de juliol, 22h Sortida de Can Lleonart
Correfoc infantil.
Organitza: Colla infantil dels Diables del Vi d’Alella 

Dilluns 1 d’agost, 17.30h carrer Àfrica*
Tobogan aquàtic i taller de bombolles.

FESTIVAL D’ESTIU ALELLA 2016
Divendres 15 de juliol, 22h Alta Alella
Gossos 
15€ (www.festivalalella.org) 

Dissabte 16 de juliol, 22h Parc de Can Sors* 
Núria Graham 
Gratuït (www.festivalalella.org)

Del 19 al 23 de juliol, Can Lleonart i Escola Ressò* 
Assajos Músics en Residència. 
Gratuït (www.festivalalella.org / www.musicsenresidencia.org) 

Dimecres 20 de juliol, 19h Can Lleonart* 
Concert Carta Blanca, conduït per Judit Cuixart, 
professora de música i coordinadora de Músics en 
Residència.
8€ (www.festivalalella.org / www.musicsenresidencia.org) 

Dijous 21 de juliol, 22h Església de Sant Feliu* 
Músics en Residència: obres de Granados, Mozart, 
Casadps i Beethoven.
15€ (www.festivalalella.org / www.musicsenresidencia.org)

Dissabte 23 de juliol, 22h Església de Sant Feliu* 
Músics en Residència: obres d’Haydn, Granados, 
Bartók i Beethoven. 
15€ (www.festivalalella.org / www.musicsenresidencia.org)

Dissabte 24 de juliol, 19.30h Els Garrofers*
El Banquet de les Paraules amb Roqui Albero 
(Trompeta, flugelhorn i veu), Ana Sanahuja (piano i 
teclats) i Gonzalo Rivière (maridatge dels Garrofers). 
24-12€ (www.festivalalella.org )

MÚSICA A LA FESTA MAJOR

Divendres 22 de juliol, 22h Antigues Escoles Fabra* 
Concert jove amb Joan Colomo.
Gratuït (www.alellajove.cat)

Divendres 29 de juliol, 24h Hort de la Rectoria* 
Orquestra Swing Latino.
Gratuït (www.alella.cat/festamajor)

Dissabte 30 de juliol, 22.30h Hort de la Rectoria* 
Els Garlic, El Veïnat i Les Absentes. Nit Jove amb 
CEP’S. 
Gratuït (www.alella.cat/festamajor)

Diumenge 31 de juliol, 23h Hort de la Rectoria* 
Havaneres amb Les Anxovetes. Rom Cremat. 
Gratuït (www.alella.cat/festamajor)

Dilluns 1 d’agost. 19h Hort de la Rectoria* 
Concert amb l’Orquestra Selvatana. 
Gratuït (www.alella.cat/festamajor)

Dilluns 1 d’agost. 23.30h Hort de la Rectoria* 
Gran ball de gala amb l’Orquestra Selvatana. 
Gratuït (www.alella.cat/festamajor)

REPRESENTACIÓ DEL MUSICAL D’ESTIU

Divendres 15 de juliol, 18h Escola Fabra* 
Representació del musical Hèrcules. 
Gratuït (www.alella.cat/casalsestiu)



Nom

Adreça

Cognoms Edat

Manca vehicleDescripció:

Telèfons de contacte

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

Malaltia Major de 65 anys Viu sol/a Mobilitat reduïda

Altres:

Correu electrònic

15 DE JULIOL

GOSSOS

16 DE JULIOL

 NÚRIA GRAHAM 

21 I 23 DE JULIOL

MÚSICS EN RESIDÈNCIA 

24 DE JULIOL

EL BANQUET DE LES PARAULES


