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Millores als parcs de Gaudí, dels 
drets Humans i de la blanca.

el Ple aprova inicialment 
l’ordenança de terrasses.     

Ajuts per intentar salvaguardar del 
‘tomicus’ les pinedes d’Alella. 

L’Ajuntament recupera l’antic celler i rehabilita l’entorn de Can 
Magarola per poder fer activitats culturals i enoturístiques. 

Un celler amb solera        
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Andreu
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En portada
reformes a can Magarola 

El passat divendres 30 de setembre vaig signar un decret 

d’Alcaldia pel qual delego en el tinent d’alcalde Frederic 

Salas la responsabilitat de l’àrea de Participació Ciutadana, 

a la vegada que assumeixo personalment l’àrea de Civisme i 

Seguretat Ciutadana.

La participació ciutadana és un dels eixos vertebradors 

i transversals de l’acció de govern d’aquesta mandat. 

L’experiència i la trajectòria del primer tinent d’alcalde en el 

món associatiu del nostre poble, seran claus per a totes les 

accions i canvis a desenvolupar en aquest àmbit en endavant.

El mateix dia, i després d’haver aprovat el ple del 29 de 

setembre una reestructuració en els llocs de treball del 

comandament de la Policia Local, vaig nomenar, per la via 

d’urgència, Josep Antoni Gómez com a nou sots-inspector 

coordinador de l’àrea de Civisme i Seguretat Ciutadana. 

El nou cap de la policia local prové del cos de Mossos 

d’Esquadra. Amb 24 anys de trajectòria i condecorat en 

diverses ocasions, els darrers 10 anys ha estat el cap de 

l’Àrea Central d’Informació Exterior de la Policia de Catalunya. 

També per la via d’urgència, vaig nomenar Tomàs Casas com 

a número dos del cos, ocupant la posició de nova creació de 

sergent. El fins ara caporal té una trajectòria de més de 35 

anys a la Policia Local. 

La combinació d’experiències i coneixements d’aquest dos 

comandaments al capdavant del conjunt de professionals de 

la nostra policia, comportarà un millor funcionament del cos 

que revertirà en un millor servei a la ciutadania. 

Creiem en la seguretat ciutadana com a element fonamental 

per al desenvolupament de qualsevol societat i per a la 

igualació de drets. Creiem en una policia local al servei de la 

ciutadania. Actuem en conseqüència.

NovA EtAPA A lA PolICIA loCAl

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 i seguiu-nos a facebook i a twitter.

5
Aprovació inicial de l’ordenança de terrasses
Les escoles reprenen l’activitat

6
Ajuts per lluitar contra el “tomicus”
com podem detectar els pins afectats?

7
taller i cursos a demanda a l’espai Jove
Homenatge a Hac Mor a can Manyé 

8·9
bons moments a la Festa de la Verema 

4
Millores als parcs de Gaudí i dels drets 
Humans i al jardí de la blanca



3octubre 2016

Can Magarola recupera el celler 

Can Magarola tindrà un lloc destacat 
en el mapa de l’enoturisme de la DO 
Alella amb la recuperació de l’antic ce-
ller i l’arranjament dels espais exteriors 
de la masia. Amb aquesta darrera in-
tervenció, l’Ajuntament dóna un pas 
més per a la recuperació de Can Maga-
rola, un edifici catalogat com a d’inte-
rès patrimonial del municipi.

La instal·lació del mobiliari —la 
majoria objectes restaurats procedents 
de la pròpia masia—, i la reforma de 

························································································································································
Amb l’adequació d’aquest espai, s’obre un nou escenari per activitats enoturístiques i culturals. 
························································································································································

L’espai té capacitat per acollir entre cinquanta i seixanta persones i permetrà fer activitats de petit format. 

les instal·lacions elèctriques i d’altres 
serveis, culmina una nova intervenció 
emmarcada dintre de les actuacions de 
recuperació de l’antiga masia, amb 
l’objectiu de protegir i evitar la degra-
dació i posar en valor l’edifici. 

En aquest cas, les obres s’han ma-
terialitzat en tres àmbits diferents: l’ar-
ranjament de l’antic celler i la recupe-
ració d’un espai exterior annex; la 
consolidació dels murs perimetrals; i el 
reforçament i l’estabilització de la faça-

Presentacions a Can Lleonart

can Lleonart incorpora les presentacions a la 
seva oferta cultural. La nova proposta pretén 
donar a conèixer els diversos cellers i elaboradors 
de vins de la do Alella, els productes alimentaris 
o temes relacionats amb la terra i el paisatges. 
Per començar a obrir boca, s’han programat tres 
presentacions: una sobre els vins de vora mar i 
els vins de l’interior, amb els enòlegs de can roda 
i bouquet d’Alella; una altra sobre el vi orígens 
que s’elabora a la Masia can coll de canyet a 
badalona; i una tercera dels formatges Vilatzara 
elaborats a Vilassar de Mar. Les cites de les pre-
sentacions són el 5 d’octubre i el 9 i 16 de novem-
bre. Més informació a www.canlleonart.com 

Un mes de Vi+

Vi+, la nova proposat del consorci de Promoció 
enoturística del territori do Alella, va començar 
a fer camí el 29 de setembre amb una conferèn-
cia de la xef carme ruscalleda al Palau robert 
de barcelona. durant tot el mes d’octubre, s’han 
programat més de 80 activitats a una vintena de 
municipis. A Alella s’oferiran més d’una trentena 
de propostes a espais públics i privats, totes 
elles amb el denominador comú del vi, entre les 
quals destaquen el tast al mercat de l’1 d’octu-
bre, i la Nit de la pansa blanca, un tast de vins, 
sopar literari i espectacle de màgia que es farà 
el 15 d’octubre a can Manyé. Més informació a 
www.enoturismedoalella.cat/vimes 

El CAT es transforma 

el Parc Arqueològic cella Vinaria-cAt ha reprès 
les activitats reconvertit en el centre enoturís-
tic i Arqueològic de Vallmora. Aquest és el nom 
acordat per la Mancomunitat de Serveis d’Alella, 
el Masnou i teià, per al nou equipament, una 
vegada que ha quedat dissolta la xarxa de cen-
tres d’Acollida turística (cAt) impulsada per la 
Generalitat. La Mancomunitat ha adjudicat  el 
manteniment i dinamització de l’espai a l’em-
presa tanit per un import de 33.396€ anuals. Al 
setembre es van fer treballs de neteja i condi-
cionament i es van atendre les primeres visites 
concertades. des de l’octubre, el jaciment obre 
tots els caps de setmana, de 10 a 14h . 

na nord de la masia. L’import d’aques-
ta actuació ascendeix a 54.800€, fi-
nançats majoritàriament amb una 
subvenció de 45.797€ del programa 
complementari de suport a l’economia 
productiva local de la Diputació de 
Barcelona. Cal afegir 37.000€ més de 
la reforma de la instal·lació elèctrica. 

A banda de l’arranjament de l’antic 
celler i la sala d’accés, els treballs han 
permès recuperar un pati extern situat 
al costat nord de la masia que estava 
en estat ruïnós i habilitar un nou accés 
i una zona exterior d’estada, comple-
mentària al de l’entrada principal. El 
conjunt es converteix, així, en un esce-
nari molt adient per a la realització 
d’activitats enoturístiques i culturals.

Estrena el 5 de novembre 
L’estrena d’aquest espai es farà el 5 de 
novembre durant el lliurament dels 
Premis Literaris Alella a Maria Oleart i 
Alella a Guida Alzina. Al mateix acte 
també es farà la presentació del treball 
guanyador de la tercera beca de recer-
ca històrica i l’espectacle Esperit de 
Vinyoli, un viatge a l’essència poètica 
de Joan Vinyoli amb Sílvia Bel i Sílvia 
Comes. 
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···········································································································

Reurbanització d’un tram del 
passatge del Solell 
L’Ajuntament va iniciar al setembre 
les obres de reurbanització d’un 
tram del passatge del Solell. L’actu-
ació permetrà millorar l’accessibili-
tat en aquest sector, connectar el 
vial amb el passeig d’Antoni Borrell 
i eliminar el cul de sac existent. 
L’actuació afecta una superfície de 
140 m2 qualificat de sistema local 
de xarxa viària, procedents de la 
cessió voluntària realitzada a 
l’Ajuntament pels propietaris d’una 
finca del passeig d’Antoni Borrell, 
per tal d’establir l’alineació amb el 
passatge del Solell. A més de digni-
ficar aquest espai, el nou tram del 
vial permetrà obrir un nou accés 
per als vianants, amb una calçada 
d’entre 6 i 8,70 metres d’amplada. 
L’actuació va ser adjudicada a 
Obres i Paviments Brossa per un 
import de 33.828€. Es preveu que 
les obres estiguin enllestides la pri-
mera quinzena d’octubre. 

El jardí de la Blanca es posa maco 

Millores als parcs de Gaudí i dels Drets Humans 

Dins de les actuacions de manteniment 
dels espais públics del municipi, l’àrea 
de Serveis Municipals ha enllestit re-
centment dues intervencions adreça-
des, principalment, a millorar la segu-
retat de dos parcs infantils del centre 
del municipi: el parc de Gaudí i el dels 
Drets Humans. En el primer s’ha canvi-
at el terra per un material més tou i 
s’ha instal·lat una tanca de fusta peri-
metral a la zona destinada als jocs in-
fantils, per tal de fer-la més segura i 

La zona de jocs del parc de Gaudí ha estat adequada per millorar la seguretat. S’ha substituït la barana protectora del parc dels Drets Humans. 

evitar que els infants es facin mal si 
cauen. També s’han instal·lat nous 
gronxadors i jocs infantils i s’ha canviat 
la distribució d’altres. El parc també 
s’ha repintat i s’hi ha plantat nova ve-
getació. En l’arranjament del parc s’ha 
invertit prop de 19.000€. 

Canvi de barana a Les Heures
Pel que fa al parc dels Drets Humans, 
s’ha completat la reforma de l’espai de 
l’any 2015 amb la substitució de la ba-

rana protectora del carrer de Les Heu-
res, per tal de garantir la seguretat dels 
infants. També s’han posat passamans 
a les escales d’accés. 

Aquesta actuació s’ha acompanyat 
amb unes obres de millora viària a l’en-
creuament de Les Heures amb el Tor-
rent Vallbona, per tal de facilitar el gir 
dels vehicles en aquest vial. A més, s’ha 
fet el tancat de fusta a l’àrea de recolli-
da de residus. El conjunt d’actuacions 
han tingut un cost de 33.195,55€.

L’Ajuntament ha arranjat el jardí de la 
Blanca, una zona verda situada a la Ri-
era Coma Fosca, a tocar dels habitat-
ges de Cal Doctor. L’espai s’ha condici-
onat com a lloc d’estada. S’ha ampliat 
la vorera, s’ha aplanat el terreny i s’ha 
plantat vegetació al peu de l’escultura 

de la Blanca i a l’entorn del mur que 
separa el jardins dels habitatges adja-
cents. Per completar l’adequació de 
l’espai s’han instal·lat bancs de fusta, 
papereres i una font. En la millora 
d’aquest espai s’han invertit més de 
23.000€.
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Aprovada definitivament
l’ordenança de clubs de cànnabis 
El Ple de l’Ajuntament del 29 de 
setembre va aprovar definitivament 
l’ordenança municipal reguladora 
de les condicions de l’exercici de 
l’activitat de clubs socials i associa-
cions de fumadors de cànnabis i 
altres substàncies anàlogues. A 
l’aprovació definitiva es tenen en 
compte, total o parcialment, dues 
de les sis al·legacions presentades 
al text aprovat inicialment. La resta 
d’al·legacions han estat desestima-
des. L’ordenança estableix les con-
dicions d’emplaçament i el funcio-
nament d’aquests establiments, 
amb l’objectiu de garantir que l’ac-
tivitat es desenvolupa sota condici-
ons adequades des del punt de 
vista de la salut pública. Així, es 
prohibeix la seva instal·lació a 
menys de 300 m d’emplaçaments 
protegits, com ara equipaments i 
serveis públics i centres educatius i 
sanitaris. L’ordenança va ser apro-
vada amb els vots a favor d’ERC+SxA 
i Alella Primer-CP i l’abstenció de 
Gd’A, CDC, AA-CUP i PP. 

Canvis a les àrees de Civisme i 
Participació 
El 30 de setembre es va signar un 
decret d’Alcaldia pel qual el tinent 
d’alcalde Frederic Salas assumeix la 
responsabilitat de l’àrea de Partici-
pació Ciutadana, i l’alcalde Andreu 
Francisco es posa al capdavant de 
l’àrea de Civisme i Seguretat Ciuta-
dana. El mateix dia es va nomenar 
per la via d’urgència, i pendents 
dels corresponents processos selec-
tius, a Josep Antoni Gómez, provi-
nent del cos de Mossos d’Esquadra, 
com a nou sots-inspector coordina-
dor de l’àrea de Civisme i Seguretat 
Ciutadana, que s’incorporarà de 
manera efectiva el proper 10 d’oc-
tubre, i a Tomàs Casas com a nou 
sergent de la Policia Local. 

Alella revalida les dues 
Flors d’Honor com a Vila Florida
L’Ajuntament d’Alella ha estat 
guardonat amb dues Flors d’Honor 
en el lliurament de premis anual 
del projecte Viles Florides. Els pre-
mis es van lliurar el 16 de setem-
bre a Olot. 

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

El Ple aprova inicialment 
l’ordenança de terrasses

El Ple municipal de setembre va apro-
var inicialment l’ordenança reguladora 
de llicències de terrasses de bars, res-
taurants i assimilats als espais públics. 
La nova normativa amplia i adapta al 
context actual el reglament sobre la 
instal·lació de terrasses a places, car-
rers i espais públics que s’aplica des de 
l’any 2002. 

L’ordenança regula tots els aspectes 
relacionats amb la instal·lació de ter-
rasses, des de la superfície i horaris, 

fins a les característiques que ha de 
tenir el mobiliari. Amb la nova regulació 
s’inclouen molts elements que no hi 
eren al reglament, com les bótes, mam-
pares, estufes, taules altes o làmpades. 
Entre d’altres qüestions, s’estableix que 
tots els elements de mobiliari de l’esta-
bliment han de ser del mateix model i 
tipus i, tal i com ja establia el regla-
ment, no es permet la publicitat al 
mobiliari de les terrasses. 

La ordenança va ser aprovada amb 
els vots a favor d’ERC+SxA, Alella Pri-
mer-CP i AA-CUP, el vot contrari de 
Gd’A i PP i l’abstenció de CDC. Entrarà 
en vigor quan s’aprovi definitivament, 
un cop superat el termini d’informació 
pública. Amb la nova normativa, 
l’Ajuntament pretén compatibilitzar la 
bona convivència entre tots els usuaris 
i usuàries a l’espai públic. 

Les escoles reprenen l’activitat 
L’Escola Fabra, l’Escola la Serreta i 
l’Institut Alella han tornat a recuperar 
la plena activitat. Els tres centres edu-
catius públics d’Alella van iniciar les  
classes el 12 de setembre amb un total 
de 1.046 alumnes matriculats: 636 de 
segon cicle d’infantil i primària i 410 
de secundària. El curs 2016-2017 va 
començar amb 8 alumnes més matri-
culats que a l’inici del curs passat.

A l’Escola Fabra el curs comença 
amb 446 alumnes d’infantil i primària, 

1 menys que a l’inici del curs anterior. 
El centre, de dues línies, manté un 
únic curs triplicat: el de 6è. Pel que fa 
a l’Escola La Serreta, aquest any s’han 
matriculat 190 alumnes, 3 més que el 
curs passat.

Pendent del tancament de les 
matriculacions del Grau Superior de 
gestió comercial i publicitat en el sec-
tor vitivinícola, l’Institut Alella arrenca 
el curs amb 410 alumnes matriculats a 
ESO, Batxillerat i el cicle formatiu.

···································································································
El document estarà a exposició pública a partir de la publicació al BOPB. 

···································································································
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Talat un til·ler en mal estat 
L’Ajuntament va talar a finals de se-
tembre el til·ler de la plaça de l’Es-
glésia, per evitar qualsevol risc a les 
persones i als béns, atès el seu estat 
de decrepitud força avançada, amb 
afectacions greus i irreversibles al 
80% de les seves branques princi-
pals. La decisió de talar l’arbre es va 
prendre després d’una inspecció 
tècnica realitzada el 22 de setem-
bre, arran d’un nou episodi de cai-
guda de petits fragments de materi-
als morts a la via pública. En 
aquesta inspecció es va detectar un 
deteriorament accelerat de l’arbre 
que desaconsellava el manteniment 
del til·ler en un espai tant transitat 
de la via pública. L’Ajuntament pre-
veu reposar l’arbre tallat, amb un 
exemplar arbori, preferentment un 
til·ler, en els propers mesos. 

Canvis a la recollida de voluminosos 
A partir de l’1 de novembre es modi-
fica el calendari de recollida de volu-
minosos: es farà dilluns, dimecres i 
divendres, i no dimarts, dimecres i 
divendres, com es fa ara. És un ser-
vei gratuït de recollida porta a porta 
que permet desfer-se còmodament 
de mobles, electrodomèstics espat-
llats i trastos vells sense cap cost per 
a l’usuari i sense embrutar la via pú-
blica. Només cal trucar al telèfon 
937905560 i concertar dia i hora. 

Vacunació contra la grip 
El personal sanitari de l’Àrea Bàsica 
de Salut del Masnou-Alella ha pro-
gramat dues sessions de vacunació 
per als dies 24 i 25 d’octubre, de 
17 a 18h, al Casal de la Gent Gran 
Can Gaza. La campanya de vacuna-
ció s’adreça a persones més grans 
de 60 anys i aquelles que pateixen 
alguna malaltia crònica. Per poder 
vacunar-se cal dur la targeta sanità-
ria i el carnet de vacunacions. 

Ajuts per lluitar contra el ‘Tomicus’
···································································································
Per poder accedir a la convocatòria d’ajuts que obrirà aquest mes d’octubre la 
Generalitat cal formar part de l’Associació de Propietaris Forestals del Parc. 

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

L’escarabat Tomicus destruens guanya 
territori dia a dia a les comarques del 
Maresme i del Vallès Oriental. Des del 
juliol s’han incrementat a Alella els 
pins i pinedes afectats per aquest per-
forador que ataca l’interior de l’arbre i 
causa la seva mort. 

Per mitigar l’expansió del Tomicus 
cal actuar de manera decidida i en el 
moment en el què és més factible la 
seva destrucció: quan l’escarabat està 
dins del tronc, un fet que es produeix 
entre els mesos d’octubre i febrer. 

Per fer front a aquesta plaga, la Ge-
neralitat té previst obrir aquest mes 
d’octubre una convocatòria d’ajuts do-
tada amb 100.000€ per a propietats 
forestals del Maresme i del Vallès Ori-
ental, destinats, exclusivament, a pre-
servar les pinedes. Aquests ajuts no 
s’atorgaran de forma individual, sinó 
que es vehicularan a través de les As-
sociacions de Propietaris Forestals, de 
manera que per poder beneficiar-se de 
les subvencions, els propietaris hauran 

de formar part d’aquestes associaci-
ons. A la comarca n’hi ha dues, la del 
Parc Serralada Litoral Central, que és a 
la que haurien d’adherir-se els propie-
taris alellencs, i la del Montnegre Cor-
redor. L’Associació de Propietaris del 
Parc de la Serralada Litoral va ser 
constituïda l’any 2014 i inclou terrenys 
forestals d’Alella, Argentona, Cabrera 
de Mar, Cabrils, Martorelles, Montor-
nès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, 
La Roca del Vallès, Santa Maria de 
Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, 
Vilanova de Vallès i Vilassar de Dalt. 
Fer-se soci no suposa cap cost i té 
avantatges per als propietaris, ja que 
permet rebre suport sobre qüestions de 
millora de gestió i manteniment soste-
nible de les finques. L’Ajuntament ani-
ma els propietaris forestals d’Alella a 
formar part d’aquesta Associació, per 
poder fer front comú contra tots els pe-
rills que ataquen la supervivència dels 
boscos, com és el cas ara de l’atac del 
Tomicus. 

Com podem detectar l’atac del ‘Tomicus’ 

Setembre-novembre
els adults baixen de les capçades i perforen els troncs (majors de 7 cm de diàmetre). Queda resina al forat 
d’entrada. Si l’arbre té bona vitalitat ho pot superar però si està una mica tocat o l’afectació és molt gran, 
no sobreviu. És l’època en què s’han de tallar els pins afectats perquè l’escarabat està a dins i és l’única 
manera de controlar la població.

Octubre-febrer
L’escarabat està dins del tronc i fa les galeries que maten l’arbre. Són en forma d’espina de peix, amb una galeria 
central vertical claríssima i diverses més fines horitzontals. La tallada, per tant, s’ha de fer des d’octubre i abans 
del mes de febrer. Més enllà del febrer no poden quedar restes de troncs a terra majors a 7 cm de diàmetre.

Març-maig
els escarabats adults surten del tronc i pugen a les capçades. es veuen petits forats als troncs. els forats no 
impliquen, necessàriament, que l’arbre estigui afectat per “tomicus”, poden haver estat produïts per altres 
insectes o altres perforadors.

Abril-setembre
els escarabats viuen a les capçades. S’alimenten dels brots i branquillons terminals. S’identifica clarament 
perquè els branquillons cauen a terra i tenen un forat a dins. L’arbre teòricament encara és a temps de 
refer-se de l’atac. dóna l’aspecte marronós/vermellós a les copes i és l’efecte que es pot veure a moltes 
pinedes: capçades vermelloses.
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Tallers i cursos a demanda a l’Espai Jove 

“Pastures d’Hac Mor” és una mostra 
col·lectiva que convida a fer pasturar 
l’ull i l’orella pels fruits sinestèsics que 
generen les complicitats entre llenguat-

···································································································
La mostra col·lectiva es podrà visitar del 28 d’octubre al 20 de novembre. 

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

Homenatge a Hac Mor a Can Manyé

···································································································
Els programes de l’Espai 12·16 i l’Espai 16·30 s’han elaborat tenint en comp-
te les preferències dels usuaris i usuàries de l’equipament. 

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

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

Conèixer les demandes del jovent per 
adaptar els recursos i els serveis que 
s’ofereixen a les seves necessitats, és 
la prioritat de la regidoria d’Adoles-
cència i Joventut. Així, els programes 
d’activitats que s’ofereixen per a joves 
i adolescents sota el paraigües d’Es-
pai 16·30 i Espai 12·16, s’han elabo-
rat tenint en compte l’opinió i els sug-
geriments expressats pel jovent a 
través d’un qüestionari de consulta 
on-line.
 
Espai 16·30 
Aquesta tardor l’Espai 16·30 manté 
els tallers i cursos amb més demanda, 
com són els d’anglès i ioga, i incorpora 
algunes novetats com ara un curs de 
cuina asiàtica, un de photoshop i un 
taller de dansa contemporània. El pro-
grama de tardor, inclou dos monogrà-

ges i individus lliures. L’exposició vol 
fer palès el compromís i la implicació 
constants de Carles Hac Mor amb l’art 
i amb els artistes, a través d’unes obres 
en què l’artista va col·laborar personal-
ment amb Eugeni Bonet, Pere Noguera, 
Adolf Alcañiz, Ester Xargay i Lluís 
Calvo, en les quals rauen les inquie-
tuds estètiques, ben paraparèmiques, 
que caracteritzen aquest escriptor sin-
gular i polifacètic. L’exposició també 
consta d’una obra de Carles Hac Mor 
(amb una acció-intervenció de Marta 
Darder) que mostra la seva faceta més 
inconformista i provocadora.

L’exposició s’inaugura el divendres 
28 d’octubre a les 20h i es podrà visi-
tar a Can Manyé fins al 20 de novem-
bre. 

Carles Hac Mor al rodatge del vídeo “Una elucubració a 
duo feta als magatzems del MACBA. Carles Hac Mor-Félix 
Fanés”, del cicle de vídeo “Del concepte a la imatge” 
2009.  

fics, un sobre les noves formes d’habi-
tatge, que tindrà lloc el 19 d’octubre i 
un per treballar les habilitats emocio-
nals amb tècniques del coach, que 
tindrà lloc el 17 de desembre. Pel que 
fa els debats d’actualitat es farà una 
sessió de debat i reflexió sobre la crisi 
humanitària a la mediterrània en com-
memoració del Dia Internacional del 
Migrant. Serà el 16 de desembre i 
comptarà amb el suport de l’entitat 
Stop Mare Mortum. 

Espai 12·16
Igual que el programa adreçat als joves 
de 16 a 30 anys, la programació diri-
gida als adolescents també s’ha elabo-
rat tenint en compte les seves preferèn-
cies i necessitats. Així, es faran cursos 
anuals de tecnologia creativa i d’an-
glès, i tallers puntuals de teatre (quatre 

sessions de preparació de l’espectacle 
de la Nit d’Ànimes) i un de cuina sense 
pares. L’Espai 12·16 també seguirà 
donant suport als estudis amb l’espai 
educatiu de deures que es fa tots els 
dimarts i dijous, de 16 a 18h, i seguirà 
oferint assessorament en temes d’estu-
dis i orientació vocacional. 

El carnet 12·16
Per facilitar els adolescents l’accés als 
serveis i recursos, la Regidoria d’Ado-
lescència i Joventut posa en marxa el 
carnet 12·16. Amb aquest carnet, el 
jovent només haurà de presentar una 
vegada la documentació requerida i no 
caldrà que ho faci cada cop que s’ins-
criuen a una activitat o fan ús d’un 
servei. 

Més informació i inscripcions a 
www.alellajove.cat

Alella s’afegeix al cicle de 
passejades “A cent cap als 100”
L’Ajuntament se suma al cicle de 
passejades “A cent cap als 100”, 
que promou la Diputació de Barce-
lona amb l’objectiu d’animar la 
gent gran a caminar amb regulari-
tat, motivar a l’intercanvi de conei-
xements del món natural i fomentar 
les relacions interpersonals. El pro-
jecte es desenvolupa en dues fases. 
A la primera, de tardor a la prima-
vera, es faran 4 sortides guiades a 
parcs naturals de la província de 
Barcelona. A partir de la tardor de 
l’any vinent, i ja en una segona 
fase, les passejades es faran con-
juntament amb d’altres caminants 
d’alguns dels prop de 60 municipis 
que formen part del programa. Se-
ran passejades de 3 o 4 hores i 6 o 
8 kms de recorregut majoritària-
ment en pistes forestals i camins de 
muntanya. L’Ajuntament assumeix 
el transport i l’assegurança. Més in-
formació www.alella.cat/esports. 

Foto: AdoLF ALcAÑIZ
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Bons moments a la Festa de la Verema 
·······················································································································································
Força participació a les activitats i més de 23.000 tiquets venuts a la Mostra Gastronòmica. 
·······················································································································································

Ni la coincidència amb la Diada, ni la 
pluja van deslluir la celebració de la 
42a Festa de la Verema, que va assolir, 
de nou, un èxit de participació. A la 
Mostra Gastronòmica es van incremen-
tar el nombre de degustacions, amb un 
total de 23.347 tiquets venuts, 1.500 
més que l’any anterior.  

La pràctica totalitat de les activitats 
programades van exhaurir el número 
d’inscripcions. Cal destacar la bona 
acollida del tast de vins jove, amb més 
de 60 participants, organitzat per la 
regidoria d’Adolescència i Joventut, la 
presentació de vins o les classes magis-
trals. També van estar molt concorregu-
des les propostes més festives, com els 
concerts de La Salseta del Poble Sec 
(que la pluja va obligar a suspendre a 
mitja part), el de l’Orquestra Europa i 
les havaneres del grup Port Bó, enguany 
amb atrezzo mariner al parc Gaudí.

Intervenció preventiva amb el jovent
Coincidint amb la Festa de la Verema, 
la Regidoria d’Adolescència i Joventut 
va fer una intervenció preventiva per 
evitar conductes de risc dels joves que 
es reuneixen a la zona de la pista exte-
rior del pavelló. L’acció es va desen-
volupar el 9 i 10 de setembre, entre 
les 23 hores i les 4 de la matinada, i 
va comptar amb el suport de professi-
onals i materials multidisciplinars per 

conscienciar el jovent sobre les con-
ductes de risc pel que fa al consum 
d’alcohol i drogues i promoure hàbits 
de salut responsable.

La Verema solidària
El voluntaris de Creu Roja d’Alella, el 
Masnou i Teià, va recaptar un total de 
900€ que es destinaran a projectes 
d’Inclusió Social i Lluita contra la 
pobresa. També es van fer 28 donaci-
ons al banc de sang. 

Tercera Beca Verema
Fins al 13 d’octubre es poden presen-
tar les sol·licituds a la 3a Beca Verema, 
edició Rosa Vila, destinada a sufragar 
el 50% del cost acadèmic del curs de 
Grau Superior de Gestió Comercial i 
Màrqueting en el sector vitivinícola. 

“Olor de vinya d’Alella”
Fins al 9 d’octubre es pot visitar l’expo-
sició “Olor de vinya d’Alella”, un mari-
datge entre obres de la Colección olor-
VISUAL i de Nasevo, col·leccionista i 
reconegut creador d’essències. 

Acte d’INAuGurAcIó

L’actriu Anna Sahun va ser la pregonera de la Festa de la Verema 

Els millors aparadors 

Primer premi: Scrap Factory 

Segon premi i premi popular: Friselina

Tercer premi: 2D4

els comerços Scrap Factory, Friselina i 2d4 van 
guanyar els 1r, 2n i 3r premi del concurs d’Apa-
radors de la Festa de la Verema. el premi popular 
va ser per Friselina que va ser el més votat per 
les 160 persones que van participar en el joc 
de la paraula secreta. enguany les paraules eren 
“Vi do Alella”. entre tots ells es va fer un sorteig 
durant l’acte de la tallada de raïm i els guanya-
dors van ser: Ariadna Jiménez i Marc Pugès. en-
guany han participat en el concurs una desena 
d’establiments. FotoS: QuIco LLucH. 



tASt JoVe de VINS trobAdA de GeGANtS 

Acte d’INAuGurAcIó

tIMbALerS deL MoSt A LA cercAVILA de GeGANtS cLASSe MAGIStrAL

trePItJAdA FAMILIAr 

MoStrA GAStroNòMIcA ActuAcIó  cASteLLerA 

correFoc INFANtIL 
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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 Llum verda als comptes de l’Ajuntament?

Durant uns dies l’any, en el tràmit d’aprovació 
del Compte General, la oposició pot examinar la 
comptabilitat de l’Ajuntament. Resulta, com a poc 
sorprenent, que només un proveïdor concentri la 
majoria de les intervencions a la via pública, fac-
turant l’any 2015 un total de 724.181,11€, dels 
quals, només dues actuacions de 250.000€ (refor-
ma magatzem de Can Segura) i de 53.000€ (Re-
formes a Can Magarola) es van licitar per concurs.  
Bona part de l’activitat contractual de l’Ajuntament 
d’Alella queda exclosa de cap tipus de publicitat. 
Mitjançant contractes menors fraccionats, aparei-
xen altres despeses sense licitació prèvia per l’as-
sessorament jurídic, pel manteniment de sistemes 
informàtics i per múltiples intervencions a la via 
pública. Tot i la liberalització del sector, l’ajunta-
ment segueix sense abordar la licitació del submi-
nistrament elèctric, que representà una despesa 
anyal de 467.088,71€.

La Intervenció va emetre dotze informes desfa-
vorables en gran part motivats per l’excés d’hores 
extres. Un d’ells destaca que el conjunt d’hores ex-
traordinàries retribuïdes del mes de juliol comporten 
un cost econòmic de 17.238,15€ i que mensual-
ment s’alliberen crèdits per import de 10.780,33€ 
corresponents a places aleshores vacants. Val a dir, 

O democràcia o democràcia

En aquestes mateixes pàgines ara fa un mes 
parlàvem d’un setembre mogudet. Segur que tot 
l’any que tenim per davant també ho serà, i de 
quina manera! El parlament de Catalunya va viure 
fa uns dies el debat de la moció de confiança que 
el President Puigdemont va anunciar a principis 
d’estiu, quan no es van poder ni tan sols debatre 
els pressupostos per aquest 2016. Durant aquest 
debat el President va dibuixar els propers passos 
del full de ruta cap al nou estat català independent. 
Pel setembre del 2017 va anunciar la celebració 
d’un referèndum tant sí com no. Tant si es pot fer 
pactat amb l’Estat espanyol (cosa que sembla del 
tot improbable), com si no s’avenen a pactar-lo. 
El referèndum es farà perquè és la manera més 
clara de donar la veu al poble de Catalunya perquè 
es pronunciï inequívocament sobre quin vol que 
sigui el seu futur. Amb la confiança renovada, el 
govern i el parlament tenen per davant la tasca 
immensa d’aconseguir celebrar aquest referèndum 
amb totes les garanties democràtiques i amb un 
resultat vinculant. El parlament està construint 
els fonaments legals que han de permetre als 
catalans exercir aquest dret democràtic i transitar 
posteriorment, amb el SÍ de la ciutadania a la 
independència, cap a la nova república catalana. 

que tot i l’aprovació del conveni col·lectiu, que fixa 
un màxim de 80 hores extraordinàries, alguns dels 
treballadors superen aquest volum a partir dels me-
sos de febrer, març i abril.

Amb tot, Gent d’Alella, considera que es pro-
dueix opacitat en algunes pràctiques contractuals, 
discrecionalitat en la tria de proveïdors, manca de 
transparència pel que fa a l’ús del diner públic i cap 
anàlisi del cost i rendiment dels serveis prestats. I 
si aquesta situació s’ha cronificat després de tants 
anys, hi ha manca de voluntat política. Per tot això, 
el dictamen del grup municipal Gent d’Alella va ser 
desfavorable al Compte General 2015.

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

Els recents esdeveniments polítics a l’estat 
espanyol i les darreres decisions dels seus tribunals, 
no fan sinó confirmar, cada vegada més, la necessitat 
d’avançar amb fermesa i decididament en aquesta 
direcció. El que ja sembla decidit nou govern de 
l’estat, amb el suport de l’esquerra conservadora 
(?), ha donat prou mostres de la seva intransigència 
i totalitarisme. No hi ha cap altre camí: el de la 
democràcia.

El proper 15 d’octubre celebrarem l’entrega del 
XIIIè Premi Germans Lleonart, que la secció local 
d’ERC atorga a persones que s’han destacat per la 
defensa de la llengua i cultura catalanes. Enguany 
el guardonat és el periodista Carles Capdevila, 
fundador i primer director del diari Ara. Malgrat que 
en Carles no ens podrà acompanyar personalment, 
comptarem amb la presència de Gabriel Rufián, 
diputat al Congrés per Esquerra Republicana de 
Catalunya, a la taula rodona prèvia que porta per 
títol “La república que estem fent”. Amb el seu 
tarannà directe, planer i sense embuts segur que 
serà una vetllada ben interessant. Us hi esperem!
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esteve Garcia-ossorio 
barrosso 
garciaossoriobe@
alella.cat 

CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA

ALTERNATIVA PER ALELLA-CUP Adolescència i poble

A les festes de la Verema d’enguany s’ha implantat 
al poliesportiu i als voltants de la plaça d’Antoni 
Pujades l’ús d’educadors de carrer i una paradeta 
informativa de recursos de salut preventiva .

Aquests serveis han sorgit des de l’àrea de Jo-
ventut i Adolescència com a necessària resposta al 
que és un fet: cada vegada, en paral·lel als actes 
propis de les festes populars, s’agrupen més joves 
d’arreu de la comarca d’entre 13 i 18 anys. Aquest 
punt positiu de trobada de molts adolescents i jo-
ves (més de 500 en la darrera Verema) té com a 
contrabalança l’ús i abús de l’alcohol, la desvin-
culació d’aquesta trobada de la festa principal i 
també l’augment del risc d’agressions sexuals.

Alguna cosa estem fent malament com a poble 
quan no som capaços d’integrar els nostres adoles-
cents i joves en la festa de tots i fer-ho de manera 
adequada a la seva energia, edat i responsabilitat.

Certament l’Ajuntament hi té un deure pendent 
i en això cal, com ja s’està fent des de l’àrea tèc-
nica responsable, treballar-hi amb més atenció i 
planificació.

També els propis adolescents han de trobar la 
manera de sentir-se part de la festa, cuidar-se mú-
tuament i buscar, proposar i muntar activitats sa-
ludables que els facin sentir seves també les festes 

oriol Font
fontco@alella.cat

twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

L’hora de les institucions

A l’espera del que faci la CUP amb el pressupost, 
el procés s’acosta al final de trajecte. El referèndum 
és la millor manera d’acabar-lo, però òbviament 
no és l’única. Les nostres institucions han de fer 
el possible perquè el referèndum es faci amb tots 
els pronunciaments i garanties democràtiques, que 
sobretot vol dir reconeixement internacional. Però 
no ens ha d’angoixar si les dificultats que avui ja 
s’endevinen impedissin dur-lo a terme per fer-lo 
efectivament vinculant. Qui l’impedeixi no en pot 
sortir beneficiat. Del Govern depèn sobretot prepa-
rar el terreny.

El resultat del 27S ja és l’expressió de la volun-
tat clarament majoritària dels catalans a favor de la 
independència: el 55% a favor i el 45% en contra, 
amb una extraordinària participació del 77,5% que 
ratifica el valor plebiscitari d’aquelles “eleccions 
autonòmiques”. Quasi dos milions de vots a favor 
contra un milió sis-cents mil en contra. La resta de 
vots no es van voler definir, no van voler “jugar” 
la partida. Contràriament al que sosté l’unionisme, 
doncs, seguint el sentit plebiscitari de les eleccions, 
els vots que no poden adscriure’s ni al Sí ni al No 
lògicament no han de ser computats. Són absten-
cions. Vam guanyar àmpliament el “plebiscit”, i a 
més amb una majoria absoluta al Parlament que ha 

permès formar el primer Govern independentista de 
la història.

Avui la força independentista, a diferència del 
9N, domina les nostres institucions. L’extraordinà-
ria operació de JxS ha estat un èxit rotund. Una 
jugada mestra. La llàstima és que els rebrots par-
tidistes d’ERC no hagin permès reforçar-lo a les 
municipals i a les successives generals espanyoles, 
donant aire penosament a aquells que han volgut 
des del primer moment enterbolir i confondre la vic-
tòria independentista.

El referèndum necessita dos coses per ser vin-
culant, que van íntimament lligades: el seu reconei-
xement internacional i la capacitat, el poder, de les 
nostres institucions de fer efectiu el resultat favora-
ble de forma visible i sostinguda en el temps (igual 
que en la declaració d’independència). Com en les 
eleccions del 27S, els contraris a la independència 
només participaran en el referèndum si són consci-
ents que si perden, perden. Llavors van perdre les 
institucions, que ara són la nostra gran força per 
culminar el procés. 

(Nota: mentre, el nostre ajuntament segueix 
amb les constants democràtiques sota zero. La ma-
joria absoluta franciscana segueix el seu camí cap 
a l’antipolítica).

populars.
Però, sobretot, no podem negligir i hem de 

posar l’accent en el paper dels pares i tutors. Le-
galment aquests en són els seus responsables i 
responsabilitat seva és també en últim terme, el 
consum i abús de drogues dels adolescents.

Sobre la taula hi ha un ventall d’eines, tot just 
ara s’està tramitant des de l’Ajuntament el pla lo-
cal d’adolescència i el pla local de joventut. Fóra 
bo que tots els actors en fóssim partícips per a 
trobar respostes.

Deixant clar i insistint, però, que la relació 
adolescència-alcohol no és un assumpte individu-
al: els riscos que genera afecten tant els propis 
adolescents com el poble sencer, el d’ara i el del 
demà, i els pares no poden deixar en mans dels 
serveis sanitaris, la policia i l’organització el que és 
la seva imprescindible tasca pedagògica.

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 La Gent Gran

Dies abans de la celebració del Dia Internacional de 
la Gent Gran, aquest passat 1 d’octubre, les entitats 
catalanes d’acció social van presentar l’informe 
d’indicadors socials en el que es posa de relleu la 
dificultat d’aquestes persones a arribar a final de mes 
i cobrir les necessitats bàsiques com l’alimentació o 
les despeses sobrevingudes. Les reduïdes pensions, 
el 40% d’aquestes té un import inferior al salari 
mínim interprofessional, ajudar econòmicament 
als fills i néts que s’han quedat sense feina, la 
disminució de les prestacions de dependència o els 
copagaments sanitaris i farmacèutics són motius 
prou rellevants que han acabat per fer minvar el 
poder adquisitiu real de la gent gran.

Amb un índex d’envelliment en el nostre país 
del 116% i de sobreenvelliment del 16%, significa 
que cada vegada més la gent gran superen els 80 
anys, que necessitaran més serveis especialitzats 
i que des de l’administració i en general des de la 
societat hem de ser capaços de donar. Pensem que 
cal reflexionar sobre els reptes que suposa aquest 
envelliment i involucrar-nos per tal que aquesta 
societat sigui oberta a totes les edats, fomentant i 
promocionant els valors i el respecte a les persones 
d’edat avançada.

Des de l’àmbit local hi aboquem molts recursos 
Glòria Mans
manscg@alella.cat

Safareig d’Octubre

En l’últim Ple de Juliol, el govern d’Alella va aprovar 
la contractació d’un sots-inspector amb la tasca de 
Cap de la Policia Local. Aquesta contractació que ha 
de ser sota les bases d’un concurs, malauradament 
aquesta ja tenia noms i cognoms.

Evidentment, els sindicats i els treballadors s’hi 
van posar en contra per dos motius ben clars: el pri-
mer és que es coarta el dret de promoció entre els 
agents i el segon el fet que sense que hi hagi un 
concurs la plaça ja hagi estat concedida.

Interpel·lat en el Ple, Francisco va esquivar dient 
que es qüestió d’interpretació, mentre la Policia Lo-
cal no entén hores d’ara la seva animadversió i poca 
consideració envers un grup de persones altament 
qualificades i entregades amb el projecte policial ale-
llenc.

No content amb això, en el Ple d’octubre s’han 
ratificat aquestes propostes (amb el no de l’oposició 
i l’abstenció de la CUP) i just al endemà, PAM!!!!! 
“Decretazo” al canto i adjudicació de la plaça a dit al 
mosso d’esquadra seleccionat ja fa mesos.

La conya són 50.000 eurets de més (i que no 
calien, doncs tenim personal qualificat per fer-ho), i 
donar rampoines als actuals per a que callin.

De veritat que el poble d’Alella està disposat 
a consentir tot aquesta vilesa? És que ara hem de 

per donar-los suport i en promoure activitats per a 
un envelliment actiu, digne i segur. Estem orgullosos 
de la nostra gent gran i del que representen en 
el nostre municipi, de la seva participació en les 
activitats que s’organitzen en el poble i el més 
important, per la seva memòria històrica i la seva 
saviesa. Les Jornades per a la Gent Gran, el dinar 
d’homenatge a la vellesa o els Relats des d’Alella 
són uns dels molts exemples que podríem posar en 
valor com a prova de la vitalitat d’aquest col·lectiu 
en el municipi.

Coincidint amb la celebració del dia de la 
Gent Gran, Alella Primer-Candidatura de Progrés 
vol reivindicar el paper de la gent gran activa, un 
col·lectiu que degut al seu envelliment està cridat a 
ser cabdal en el futur del país, però que també vol 
ser tingut en compte, que vol ser partícip i motor 
dels canvis que han de dur 
les nostres societats a ser 
més justes i més dignes.

pagar els possibles favors del govern de les nostres 
butxaques?

Realment la situació en la política alellenca està 
agafant una direcció de no retorn preocupant. Fins 
i tot ja són capaços de negar acords amb els seus 
amics de la CUP per una miserable preposició, i dei-
xar aparcada una moció en contra dels privilegis (els 
que tenen els del govern que no pas els de l’oposició) 
dels regidors en els diferents actes.

Des de fa mesos el Ple és un pur tràmit on els 
franciscans passen de tot i es senten per sobre del 
bé i del mal. Amb la lletja lletania de que el poble 
ens ha donat la majoria, fan el que els convé a ells i 
no pas el que convé al poble.

Des d’aquí només recordar-los que estan per ser-
vir i no pas per servir-se, i que aquesta regidora no 
defallirà en denunciar l’abús de poder.

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP
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Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 28 DE JULIOL DE 2016.  Consulteu les actes al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Elecció de la jutgessa de pau substituta. 
El Ple va escollir Rosa Moraleda Vila com a jutgessa de 
pau substituta, mitjançant votació secreta dels membres 
dels grups municipals. La candidatura de Moraleda va ob-
tenir 9 vots, 3 van ser per a l’altra persona que optava al 
càrrec, Montserrat Bengochea, i un va ser nul.
Aprovació de les festes locals de 2017.
El Ple va aprovar establir com a festes locals de l’any vinent 
els dies 5 de juny i 1 d’agost.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP i AA-
CUP, el vot en contra de Gd’A i l’abstenció de CDC i PP.
Modificació de crèdit.
El Ple va aprovar un modificació de crèdit per un import 
de 60.000 euros que passen del fons de contingències a 
la partida de reparació i manteniment de zones públiques. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP i AA-
CUP, el vot en contra de Gd’A i CDC i l’abstenció de PP.
Creació d’un Consell Sectorial Municipal de Barris. 
El Ple va aprovar la creació d’un Consell Sectorial Municipal 
de Barris, com a espai d’interlocució amb les associacions 
de veïns i veïnes inscrites en el Registre Municipal d’Entitats. 
El Plenari estarà format per l’Alcalde i un representant de 
cadascuna de les associacions, i es reunirà trimestralment.

Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP i AA-
CUP i el vot en contra de Gd’A, CDC i PP   
Aprovació inicial del Reglament de Segona Activitat. 
El Ple va aprovar inicialment el Reglament de Segona Acti-
vitat, que permet que els treballadors, laborals i funciona-
ris, puguin millorar les seves condicions de treball, de vida 
i de salud, d’ofici o a petició pròpia, sense la necessitat 
d’abandonar la seva vida laboral. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A i 
AA-CUP i l’abstenció de CDC i PP.
Modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball.
El Ple va aprovar una modificació de la plantilla i de la re-
lació dels llocs de treball que afecta a personal de Serveis 
a les Persones i de la Policia Local.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, CDC, 
AA-CP i PP i  l’abstenció de Gd’A.
Suport al projecte de Reforma Horària.
El Ple va aprovar una moció de suport a les mesures que 
facin possible fer la transició cap a la reforma horària, 
amb horaris més beneficiosos per a les institucions, les 
empreses i la ciutadania.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A, 
CDC i AA-CUP i  l’abstenció de PP.

Alella disposa des del juny de 2013 d’un punt de recàrrega de vehicles elèctrics 
per a ús de tota la ciutadania que disposi d’un vehicle d’aquestes característiques.

Està ubicat a l’aparcament de Can Lleonart.

Pot ser utilitzat per qualsevol conductor o conductora que disposi d’una targeta 
específica de recàrrega que es pot recollir a l’Ajuntament en horari d’atenció al 
públic.

La targeta que facilita la recàrrega té un cost de 5 euros per a les persones 
empadronades a Alella i de 10 euros per a les persones d’altres municipis que 
s’abonarà en el moment de recollir-les. 

La recàrrega dels vehicles elèctrics no té cap cost per a l’usuari o usuària i es 
podrà realitzar cada cop que ho necessiti sense limitacions. 

El punt de recàrrega disposa de dues places d’aparcament i dos endolls, de 
manera que es poden carregar dos vehicles al mateix temps. 

Amb aquest servei, l’Ajuntament vol contribuir a promoure la mobilitat sostenible 
i saludable, afavorint l’ús d’aquest tipus de vehicles menys contaminants i més 
respectuosos amb el medi ambient.

Obert i gratuït

Si teniu un vehicle elèctric podeu  
recarregar-lo gratuïtament sempre 
que vulgueu al punt de recàrrega de 
l’aparcament de can Lleonart.

Per fer-ne ús, només cal recolllir la 
targeta específica de recàrrega a 
l’oficina Atenció a la ciutadania.

Més informació a 
www.alella.cat/puntdecarregaelectric

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

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

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

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

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

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

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

CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DE LA DO ALELLA
93 555 63 53
www.doalella.cat

ESPAI JOVE (Antigues Escoles Fabra)
93 540 72 45 
www.alellajove.cat
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
93 540 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 4 al 9 d’octubre, del 2 al 6 de novembre (1 de novembre, tancat)  
i del 29 de novembre al 4 de desembre. 
dimarts a dissabte de 9.30 a 13 h i 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 7 d’octubre i l’11 de novembre, 10.30 a 13h (www.alella.cat/busconsum)

BUS CONSUM

Properes sessions per tramitar el dNI electrònic: 3 de febrer (presentació) i 9 de febrer (recollida). 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: OCTUBRE - NOVEMBRE 

1 i 2 d’octubre                        MARTÍNEZ c/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
8 i 9 d’octubre                          BERNAL c/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83
12 d’octubre                 MARTÍNEZ c/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
15 i 16 d’octubre                      GÓMEZ rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
22 i 23 d’octubre                 MARTÍNEZ c/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
29 i 30 d’octubre                      BERNAL c/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83
31 d’octubre                             GÓMEZ rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
1, 5 i 6 de novembre                 GÓMEZ rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
12 i 13 de novembre                MARTÍNEZ c/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
19 i 20 de novembre                 BERNAL c/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83
26 i 27 de novembre                 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 SETEMBRE - DESEMBRE 
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
taxa mercat municipal 4t trimestre                                                         03.10.2016  a  05.12.2016
taxa mercat del marxants 4t trimestre                                      03.10.2016   a  05.12.2016
IbI urbana (4a fracció domiciliat)                                                           02.11.2016
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(*) Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Alella. Més informació a www.alella.cat i alellAPProp (aplicació per a mòbil) (*) Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Alella. Més informació a www.alella.cat i alellAPProp (aplicació per a mòbil) 

Agenda d’activitats

De 10 a 12.30h Oficina de Turisme*
Passejada pel Parc des d’Alella. Anem a fer un glop! Les fonts d’Ale-
lla. oficinadeturisme@alella.cat

De 10 a 14h Plaça de l’Ajuntament 
4a Fira de Professionals i Comerç d’Alella  
Organitza: Alella Negocis

Diumenge 9 d’octubre 

De 20 a 22h Can Lleonart*
Tast de “Monastrell” de les DO Yecla i DO Jumilla, amb la Rosa Vila.

Dijous 13 d’octubre

20h Can Lleonart*
Tertúlia. El naixement de l’òpera, amb Joan Vives. 

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. Lila, de Marilynne Robinson. 

Dijous 6 d’octubre

Divendres 4 de novembre a les 19h a Biblioteca Ferrer i Guàrdia.
Lectura del manifest del Correllengua, homenatge a Montserrat 
Roig. Xerrada sobre l’obra i la vida de l’escriptora “A l’esqueix de 
l’hora violeta”, a càrrec de Fina Llorca, professora i escriptora.

Dissabte 5 de novembre a les 19h Celler de Can Magarola
Lliurament dels Premis Literaris Alella 2016. Presentació del 
treball guanyador de la 3a beca de recerca històrica. 
Espectacle “Esperit de Vinyoli”, amb Sílvia Bel i Sílvia Comes.

Diumenge 6 de novembre a les 11h a Can Manyé
Taller familiar sobre l’obra de Montserrat Roig. Presentació del 
vídeo “L’edat de pedra” i recital de poesia. A càrrec de Lluís Calvo, 
Andríi Antonovskyí, Catalina Girona, David Caño i Ester Xargay. 

Organitza: Ajuntament d’Alella, CAL, ANC-Alella per la Independència i Òmnium Cultural

Correllengua 2016

Fins al 9 d’octubre, a Can Manyé* 
“Olor de Vinya d’Alella”

Del 28 d’octubre al 20 de novembre, a Can Manyé*
“Pastures d’Hac Mor” 

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

Del 15 al 27 d’octubre, a la sala d’entitats Antigues Escoles Fabra
“Els Jocs oblidats. L’Olímpiada Popular del 36”
Organitza: Cerquem les Arrels i ICV Verds Masnou-Alella-Teià

Exposicions

20h Can Lleonart*
Tertúlia. Llums i ombres de l’Europa contemporània, amb Albert Ba-
lada. www.canlleonart.com

Dijous 20 d’octubre

17.30h Antigues Escoles Fabra*
Taller de joies d’scrap. www.canlleonart.com

20.30h Plaça d’Antoni Pujadas
Sortida al teatre. Gente de bien, el musical, de La Cubana. Pagament 
al banc de Santander d’Alella. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

21h Can Lleonart*
Cicle de Música Clàssica. Orquestra de Cambra de Terrassa. Preu: 
5€. Venda d’entrades a partir del 3 d’octubre www.canlleonart.com.

Divendres 21 d’octubre

8.30h Can Lleonart
Sortida a Montserrat. 25 anys de l’Agrupació Sardanista. Reserves: 
Josep Tarrès (646221954) i Carme Novell (935557351).

De 9 a 14h Pavelló Municipal d’Esports 
Campionat de taekwondo. 
Organitza: Federació d’Arts Marcials de Catalunya, amb la col·laboració de l’Ajuntament

10.30h Oficina de Turisme*
Tallers de vi i gastronomia. Visita a l’horta ecològica i degustació de 
productes km 0. oficinadeturisme@alella.cat

Dissabte 22 d’octubre 

D’11 a 14h Plaça de l’Ajuntament*
Tu fas Alella! Trobada del voluntariat i de les entitats. 

Dissabte 8 d’octubre 

De 8 a 20h Punt de sortida pendent de concretar
Sortida a Osona. Visita a la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles i 
al castell de Sant Llorenç de Munt. Més informació www.omnium.cat
Organitza: Òmnium Cultural Alella, el Masnou i Teià

De 10 a 15h Plaça d’Antoni Pujadas*
Mercat de 2es Oportunitats. 

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Enotast. Aperitius i berenars. Tast de Mayla 2015 (Alella Vinícola) i 
Autòcton (Papers de Vi) amb figues, foie i pa amb xocolata. 

De 13 a 14.30h Can Lleonart*
Mostast. Les fulles dels ceps, formes i colors. Cal inscripció prèvia. 

De 18 a 23h Can Manyé*
Nit de la pansa blanca. Més informació a www.alella.cat/turisme 

Dissabte 15 d’octubre 

10h Plaça d’Antoni Pujadas*
Sortida. Món Sant Benet i Fundació Alícia. www.canlleonart.com.

20.30h Espai Jove*
Monogràfic. Noves formes d’accés a l’habitatge. www.alellajove.cat.

Dimecres 19 d’octubre

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Hora del conte. Tres contes en un tris-tras, a càrrec de la companyia 
Patawa. 

Dimarts 18 d’octubre

18.30h Sala d’actes de l’Institut Alella*
Sessió informativa. Internet segura. Amb els Mossos d’Esquadra. Per a 
famílies amb infants d’alumnes de 5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO.

Dimarts 25 d’octubre

16.30h Can Lleonart*
Sortim a fer un vi a l’horta d’Alella. www.canlleonart.com

De 20 a 23h Gimnàs de l’Institut Alella*
Espectacle Nit d’Ànimes, per a adolescents. www.alellajove.cat

20h Can Manyé*
Inauguració de l’exposició “Pastures d’Hac Mor”. 

Divendres 28 d’octubre 

12h Plaça de l’Ajuntament
Ballada de sardanes amb la Cobla Mediterrània. 
Organitza: Agrupació Sardanista Alella 

Dimecres 12 d’octubre 

10.30h Oficina de Turisme*
Visita guiada: el món de pagès + copa de vi DO Alella. oficinadetu-
risme@alella.cat

Dissabte 29 d’octubre



DEL 4 AL 6 DE NOVEMBRE

www.alella.cat/correllengua 

DE 10 A 15 H A LA PLAÇA D’ANTONI PUJADAS
DISSABTE 15 D’OCTUBRE DE 2016


