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Impostos i taxes es mantenen 
congelats l’any vinent.

es comencen a aplicar les noves 
tarifes de l’aigua. 

mirades al món, tractarà sobre les 
riqueses naturals.     

S’amplia la freqüència de pas de les dues línies de bus que 
uneixen Alella amb Barcelona. 

Més busos cap a BCN        
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En portada
més busos cap a bCn

El servei de transport públic per carretera que ha connectat 

Alella amb Barcelona durant molts anys ha passat a integrar-

se a l’exprés.cat de la Generalitat, una xarxa de serveis 

d’autobusos que es caracteritzen per la seva alta freqüència. 

El 7 de novembre ha entrat en funcionament el nou servei 

que passa els feiners de 13 a 21 expedicions diàries i els 

caps de setmana, festius i l’agost de 6 a 15 viatges diaris. 

També aquest mes, el servei que connecta Teià amb 

Barcelona passant per Can Sors veurà incrementada la seva 

freqüència diària els feiners de 5 a 9 viatges. 

Després de mesos de converses i voluntat comuna de 

l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, aquesta ha 

implementat el nou servei que significa una important millora 

per a la vida de moltes persones que treballen o estudien a 

Barcelona.

Respecte del transport públic que depèn directament de 

l’Ajuntament, el servei de taxi a demanda segueix guanyant 

usuaris any rere any, fins a gairebé 3.500 viatges l’any passat. 

El que va néixer l’any 2010 com una proposta innovadora 

d’Alella amb l’objectiu de facilitar la mobilitat de les persones 

majors de 65 anys i oferir un servei molt més eficient en 

quant a cost econòmic i energètic, està sent replicat en 

diferents poblacions del nostre entorn. 

Els dos autobusos que connecten el centre i diferents 

barris amb l’estació de tren del Masnou generen un dèficit 

econòmic de  més de 250.000€ anuals que assumim tots els 

veïns i veïnes d’Alella. Després d’uns anys en que aquest cost 

s’havia disparat com a conseqüència del menor nombre de 

viatgers, actualment estem valorant quines petites millores 

s’hi poden afegir durant l’any vinent.

En conjunt un bon servei, que aquest mes de novembre té una 

millora molt important, i que persegueix facilitar la mobilitat i 

conseqüentment fer la vida més fàcil a la ciutadania d’Alella.

MILLOR TRANSPORT PÚBLIC

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.
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Més connectats amb Barcelona

Des del 7 de novembre Alella està més 
i millor connectada amb Barcelona grà-
cies a la posada en marxa de la línia 
e19 bus Exprés. El nou servei, que 
continua prestant l’empresa Sagalés, 
suposa un increment molt important 
d’expedicions d’anada i tornada res-
pecte a l’oferta de transport que hi ha-
via fins ara. Així, els dies feiners es 
passa de 13 a 21 expedicions en cada 
sentit. Tots els viatges formen part de la 
línia de bus Exprés excepte l’ultim ser-
vei de la nit que surt de Can Lleonart a 
les 21.45h i arriba des de Barcelona a 
les 22.45h que fa parada al Masnou i 

························································································································································
La nova línia bus Exprés e19 Alella-Barcelona suposa un increment de 13 a 21 serveis per a cada sentit 
els dies feiners i passar de 6 a 15 expedicions els caps de setmana, festius i tots els dies del mes d’agost. 
························································································································································

Línia e19 Alella-Barcelona 
Parades anada (de dilluns a divendres feiners excepte el mes d’agost) 
Can Lleonart: 
Can Torras:  
Gran via: 
rda Sant Pere: 
Parades tornada (de dilluns a divendres feiners excepte el mes d’agost) 
rda. Sant Pere:  
Gran via:       
Can Lleonart:    
Parades anada (dissabtes, diumenges, festius i tots els dies del mes d’agost)
Can Lleonart:    
Can Torras:        
Gran via:           
rda Sant Pere:   
Parades tornada (dissabtes, diumenges, festius i tots els dies del mes d’agost)
rda Sant Pere:   
Gran via:           
Can Lleonart:      

6:45  7:15  7:45  8:15  9:15  09:45  10:15  11:00  12:00  13:15  14:15  14:45  15:30  16:00  16:30  17:15  18:00  18:45  19:30  20:15  21:45
6:50  7:20  7:50  8:20  9:20  09:50  10:20  11:05  12:05  13:20  14:20  14:50  15:35  16:05  16:35  17:20  18:05  18:50  19:35  20:20  
7:10  7:40  8:25  8:40  9:40  10:10  10:40  11:25  12:20  13:55  14:40  15:25  15:55  16:25  16:55  17:55  18:25  19:25  19:55  20:40  22:10
7:15  7:45  8:30  8:45  9:45  10:15  10:45  11:30  12:30  14:00  14:45  15:30  16:00  16:30  17:00  18:00  18:30  19:30  20:00  20:45  22:15

7:15  7:45  8:30  8:45  9:45  10:15  10:45  11:30  12:30  14:00  14:45  15:30  16:00  16:30  17:00  18:00  18:30  19:30  20:15  20:45  22:15
7:20  7:50  8:35  8:50  9:50  10:20  10:50  11:35  12:35  14:05  14:50  15:35  16:05  16:35  17:05  18:05  18:35  19:35  20:20  20:50  22:20
7:45  8:15  9:00  9:15  10:15  10:45  11:15  12:00  13:00  14:45  15:15  16:00  16:30  17:15  17:30  18:45  19:00  20:15  20:45  21:15  22:45

7:45  8:45  9:30  10:30  11:00  12:00  14:00  15:00  16:00  16:30  17:00  18:00  18:30  19:15  20:00
 7:50  8:50  9:35  10:35  11:05  12:05  14:05  15:05  16:05  16:35  17:05  18:05  18:35  19:20  20:05
8:10  9:10  9:55  10:55  11:25  12:25  14:25  15:25  16:25  16:55  17:25  18:25  18:55  19:40  20:25
8:15  9:15  10:00  11:00  11:30  12:30  14:30  15:30  16:30  17:00  17:30  18:30  19:00  19:45  20:30

8:15  9:15  10:00  11:00  11:30  12:30  14:30  15:30  16:30  17:00  17:30  18:30  19:15  19:45  20:30  
8:20  9:20  10:05  11:55  11:35  12:35  14:35  15:35  16:35  17:05  17:35  18:35  19:20  19:50  20:35 
8:45  9:45  10:25  11:25  12:00  12:55  15:00  16:00  17:00  17:30  18:00  19:00  19:45  20:15  20:55 

Relleu en el servei i també en els vehicles que connecten Alella amb Barcelona. 

Línia Barcelona - Alella - El Masnou - Teià 
Parades anada
Guilleries. bP-5002
Can Torras
Gran via. Sardenya
rda. Sant Pere

Parades tornada
rda. Sant Pere
Gran via. marina
Guilleries. bP-5002

De dilluns a divendres feiners.

Expedicions 
7:05  8:05  8:35  10:05  15:05  16:35  18:05  19:35  21:05 
7:05  8:05  8:35  10:05  15:05  16:35  18:05  19:35  21:05 
7:25  8:25  8:55  10:25  15:25  16:55  18:25  19:55  21:25
7:25  8:25  8:55  10:25  15:25  16:55  18:25  19:55  21:25

Expedicions 
7:30  8:30  9:30  10:30  15:30  17:00  18:30  20:00  21:30
7:35  8:35  9:35  10:35  15:35  17:05  18:35  20:05  21:35
7:55  8:55  9:55  10:55  15:55  17:25  18:55  20:25  21:55

fa una part del trajecte per la N-II. 
L’increment de freqüències és enca-

ra més significatiu els caps de setma-
na, festius i tos els dies del mes d’agost, 
laborables i festius. En aquests dies 
pràcticament es tripliquen els serveis, 
passant de 6 a 15 expedicions diàries. 
La nova línia e19 forma part de la xar-
xa de bus Exprés que la Generalitat de 
Catalunya està desplegant en tot el ter-
ritori català des de fa 4 anys. 

Durant la presentació del servei, 
que es va fer el 4 de novembre a Alella, 
el conseller de Territori i Sostenibilitat, 
Josep Rull, va destacar que el bus Ex-

prés és un servei més competitiu que 
el vehicle privat per comoditat, costos, 
rapidesa i respecte al medi ambient. 
Els vehicles són 100% accessibles i 
disposen de premsa gratuïta i Wi-Fi.

Millores a l’altra línia
La e19 no és l’única millora de conne-
xió amb Barcelona. El 14 de novembre 
és la data prevista per a la posada en 
marxa l’augment de freqüències de la 
línia Teià-Alella-El Masnou-Barcelona, 
amb parada a Guilleries. El servei, que 
funciona de dilluns a divendres, passa-
rà de 5 a 9 expedicions en cada sentit. 
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Els principals impostos i taxes

Impost sobre Béns Immobles
El tipus impositiu de l’IBI es manté al 0,629 per 
a béns urbans i al 0,70 per a béns rústics. 

Taxa per a la recollida, tractament i elimi-
nació de residus urbans
Es manté el tipus impositiu al 0,106%.
Tarifa mínima: 55€ 
Tarifa màxima: 250€
Bonificació fins al 50%
10% per recollida de bosses compostables
10 o 20% per 6 o 9 entrades a la deixalleria
20% per compostador casolà
Qualsevol de les bonificacions dóna dret a un 
descompte de 16€ procedents del cànon de retorn.

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Turismes
de menys de 8 cavalls: 18,43€
de 8 a 11,99 cavalls: 49,76€
de 12 a 15,99 cavalls: 107,91€
de 16 a 19,99 cavalls: 134,42€
de més de 20 cavalls: 179,20€
Ciclomotors i motos 
de fins a 125 cc: 6,63€
de 125 a 250 cc: 11,36€
de 250 a 500 cc: 22,73€
de 500 a 1000 cc: 45,44€
de més de 1000 cc: 90,87€

Taxa de guals i contraguals
6,40€ per cada metre lineal o fracció i any.  
La placa de senyalització 12€
Canvi matrícula reserva d’estacionament:  5€

Taxa de prestació de cementiris
nínxols concessió sense ossera: 577€
nínxols concessió amb ossera: 703€
Nou. nínxols concessió sense ossera i làpida: 777€
Nou. nínxols concessió amb ossera i làpida: 903€
Columbaris concessió: 319€ 
Trasllats columbaris: 57€

Nova taxa de publicitat espais públics 
bike park: 300 €/semestre per cada mòdul. 
Pàrquing dels “plumeros”: 150 €/semestre per a 
mòduls d’1,50 per 1,50m 

Els impostos i taxes municipals no s’in-
crementaran l’any vinent. El Ple de 
l’Ajuntament va aprovar provisional-
ment el 27 d’octubre la modificació de 
les ordenances fiscals per a l’any 2017. 
Els canvis afecten una desena d’orde-
nances fiscals, però la majoria de modi-
ficacions són variacions tècniques per 
adaptar-les a les ordenances tipus de la 
Diputació o per resoldre algunes defici-
ències detectades en la seva aplicació. 

El tipus impositiu de l’IBI serà per a 
2017 del 0,629 per als béns urbans, 
del 0,70 per als béns rústics i del 1,3 
per als béns de característiques especi-
als, els mateixos valors que s’apliquen 
enguany. L’única modificació d’aquesta 
ordenança és la incorporació de les 
quatre fraccions de pagament per a 
l’IBI domiciliat, que fins ara només 
quedaven recollides al calendari fiscal. 
La modificació de l’IBI va ser aprovada 
amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-
CP, AA-CUP i CDC; el vot en contra de 
Gd’A i l’abstenció del PP.  

La resta de taxes i impostos es 
mantenen iguals, tot i que s’han intro-
duït alguns petits canvis a les ordenan-
ces que regulen les taxes per prestació 
de serveis en cementiris locals; per 
instal·lació de quioscs a la via pública; 
per ocupació de terrenys d’ús públic 
amb taules i cadires amb finalitat lu-
crativa i rodatges cinematogràfics; i per 
a la taxa reguladora de preus públics. 
Igualment, es va aprovar una modifica-
ció de l’Ordenança General de gestió, 

liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals 
d’acord amb la proposta presentada 
per l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona (ORGT), que 
té delegades les competències.  

Totes les modificacions es van 
aprovar per unanimitat, excepte la re-
guladora de l’impost sobre l’increment 
de valor de terrenys de naturalesa ur-
bana que es va aprovar amb el vot a 
favor de tots els grups excepte el de 
Gd’A que es va abstenir a la votació. 
L’ordenança no recull l’ampliació de les 
bonificacions que s’apliquen en cas de 
defunció de cònjuges a altres graus de 
parentiu, com parelles de fet, ascen-
dents i descendents, proposat pel grup 
municipal de Gd’A, tot i que l’alcalde, 
Andreu Francisco, es va comprometre 
a estudiar una ampliació de les bonifi-
cacions a les ordenances del 2018. 

El Ple també va aprovar per unani-
mitat una nova ordenança reguladora 
de la taxa de publicitat que estableix 
les condicions i preus de la inserció 
d’anuncis a espais públics. 

La proposta de modificacions de les 
ordenances fiscals reguladores dels tri-
buts locals, taxes, preus públics i tari-
fes, se sotmetran ara a un període d’ex-
posició pública de 30 dies hàbils a 
partir de la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província. Un cop estudia-
des les al·legacions, si es produeixen, 
el text es tornarà a presentar al Ple per 
a la seva aprovació definitiva.

Subvencions per a gent gran, famílies nombroses i monoparentals 

Fins al 2 de desembre es poden presentar les sol·licituds per a les subvencions de l’IbI, que no estan 
contemplades dins de la mateixa ordenança, per a persones majors de 65 anys i famílies nombroses i 
monoparentals que viuen en règim de lloguer.  en el cas de les subvencions per a la gent gran, es poden 
beneficiar les persones majors de 65 anys que tinguin una renda inferior a 2,5 vegades l’IPrem i visquin 
soles, o 4 vegades l’IPrem, si es tracta de dues persones. Aquest descompte s’amplia enguany també a 
les persones majors de 65 anys que conviuen amb una o més persones cadascuna d’elles amb una dis-
capacitat igual o superior al 33%.  Les sol·licituds es poden presentar fins al 2 de desembre a l’oficina 
d’Atenció Ciutadana. Trobareu tota la informació i la documentació requerida a www.alella.cat/tràmits. 

Els impostos i taxes municipals es 
mantindran congelats l’any vinent
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····················································································································································································································································

Comencen a aplicar-se 
les noves tarifes de l’aigua
···································································································
Per acollir-se a les tarifes reduïdes per a majors de 65 anys, que compleixen 
els requisits de rendes, cal presentar una sol·licitud a l’Ajuntament. 

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

Es desbloquegen les tapes dels 
contenidors de paper i d’envasos 
L’Ajuntament ha decidit desbloque-
jar les tapes dels contenidors de les 
fraccions de paper i cartró i d’enva-
sos després d’una prova pilot duta a 
terme entre els mesos d’abril i 
setembre en sis àrees del municipi. 
Durant aquest període s’ha posat de 
manifest que el desbloqueig d’aques-
tes fraccions ha comportat una 
reducció dels desbordaments i de la 
presència de residus fora dels conte-
nidors, així com una lleugera millora 
en el reciclatge. D’altra banda a 
finals d’octubre es va eliminar l’àrea 
de recollida del carrer Folch i Torres 
que, a part de patir desbordaments 
continus de residus, havia ha estat 
objecte de nombrosos actes vandà-
lics. L’Ajuntament recorda que no es 
poden deixar residus fora dels conte-
nidors. En el cas dels contenidors de 
paper i cartró, es recorda als usuaris 
la conveniència de plegar el cartró 
per aprofitar al màxim la capacitat 
dels contenidors.

Les festes locals de 2017
Les festes locals de l’any vinent seran 
el 5 de juny i l’1 d’agost, segons va 
aprovar el Ple de l’Ajuntament en la 
sessió del 28 de juliol amb els vots a 
favor d’ERC+SxA, Alella Primer-CP i 
AA-CUP, el vot en contra de Gd’A i 
l’abstenció de CDC i PP. 

Presentació de les justificacions 
de les subvencions a entitats
El 30 de novembre finalitza el ter-
mini perquè les entitats puguin pre-
sentar les justificacions de les sub-
vencions ordinàries i extraordinàries 
atorgades per l’Ajuntament. El trà-
mit de presentació es pot fer pre-
sencialment a les Oficines d’Aten-
ció a la Ciutadania de l’Ajuntament 
o bé per Internet si es disposa de 
signatura electrònica. Més informa-
ció a www.alella.cat/tramit. 

Audiència Pública, 14 de desembre
L’Ajuntament convocarà una nova 
sessió d’Audiència Pública el 14 de 
desembre per informar de les orde-
nances fiscals i del pressupost 
municipals de 2017. La sessió és 
oberta a tota la ciutadania i es farà a 
partir de les 19h a Can Lleonart. 

La Comissió de Preus de Catalunya va 
aprovar el passat 4 d’octubre les noves 
tarifes de l’aigua que s’aplicaran a par-
tir del tercer trimestre d’enguany. La 
nova tarifació suposa un increment glo-
bal del 9,57% de la tarifa de l’aigua 
vigent des de juny de 2014, que és 
una part del rebut que es paga per a 
aquest servei. La tarifa mitjana es fixa 
en 1,8036€/m3.  

Aquest augment no repercutirà igual 
a tots els usuaris, sinó que s’aplicarà 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 de rendes més baixes. 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%. 

Tarifes reduïdes per majors de 65
Pel que fa a la tarifa reduïda per a ma-
jors de 65 anys, podran beneficiar-se’n 
les persones que visquin soles i tinguin 
ingressos inferiors a 2,5 vegades 
l’IPREM o 4 vegades l’IPREM si convi-
uen dues persones majors de 65 anys. 

Per poder-se acollir a aquesta tarifa re-
duïda cal presentar una sol·licitud a 
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (més 
informació a www.alella.cat/tramits). 

Amb aquest increment derivat de la 
proposta presentada per l’empresa 
concessionària SOREA,  es pretén as-
solir l’equilibri econòmic en la gestió 
del servei. Segons la documentació 
aportada per la concessionària, 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€.

Les noves tarifes van ser informa-
des favorablement pel Ple de l’Ajunta-
ment a la sessió celebrada en el mes 
de juny, 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 
(tal i com es va informar a l’edició d’El 
Full de juliol/agost). Amb aquest incre-
ment, la concessionària del servei  
aportarà 4.000€ destinats a garantir el 
consum a aquelles famílies que puntu-
alment no poden fer front als rebuts del 
servei.

Segona reunió del Consell de Poble 
El Consell de Poble tornarà a reunir-se 
el 29 de novembre. L’Ajuntament ha 
convocat segona reunió d’aquest òrgan 
consultiu i participatiu per tractar dife-
rents temes. La reunió se celebrarà a 
partir de les 19h a la sala polivalent de 
les antigues Escoles Fabra. L’ordre del 
dia de la sessió inclou la proposta del 
Reglament que ha de regular el funcio-
nament del Consell i les línies de treball 
de l’àrea de Participació de cara a l’any 
vinent. Entre d’altres qüestions es par-
larà de la reordenació del suport que es 

dóna a les entitats, l’estructuració dels 
espais de participació i dels criteris de 
concessió de les subvencions. 

També s’aprofitarà la sessió per do-
nar a conèixer les línies bàsiques del 
pressupost municipal i de les ordenan-
ces fiscals de l’any vinent. La sessió 
finalitzarà amb un torn de precs i pre-
guntes. El Consell de Poble esta format 
per l’alcalde, els regidors i regidores i 
representants de les diferents entitats 
inscrites en el Registre Municipal d’En-
titats. 
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Festa Solidària d’Alella Negocis
La Festa Solidària que organitza 
des de fa tres anys l’Associació Ale-
lla Negocis, s’avança enguany al 12 
de novembre. L’objectiu d’aquesta 
trobada és recaptar fons destinats a 
cobrir necessitats bàsiques de famí-
lies del poble que estan patint una 
situació de precarietat econòmica. 
Tots els diners recaptats es lliuraran 
a Càritas d’Alella. La festa es farà a 
la plaça d’Antoni Pujadas, de 10 a 
14h, i inclourà un esmorzar solida-
ri, tallers infantils, actuacions musi-
cals, sortejos, entre d’altres activi-
tats. Els diners recaptats a les dues 
edicions anteriors van ser lliurats a 
l’Ajuntament per tal que fossin des-
tinats a atendre ajuts d’emergència. 

Suport per a persones cuidadores 
El grup de suport i ajuda mútua per 
a persones cuidadores va iniciar les 
seves trobades el passat 18 d’octu-
bre. De moment s’han apuntat set 
persones, però les inscripcions se-
gueixen obertes per a les persones 
que puguin estar interessades a as-
sistir a properes reunions. Es reu-
neixen els dimarts a Can Lleonart, 
de 15.45 a 17.15h. Més informa-
ció i inscripcions a www alella.cat/
grupsuport. 

Tu fas Alella!
Més d’una trentena d’entitats van 
participar a la Trobada d’Entitats i 
del Voluntariat Tu fas Alella! que es 
va celebrar el 8 d’octubre a la Plaça 
de l’Ajuntament. Després de la tro-
bada es fa va fer el tradicional dinar 
d’entitats i voluntaris i voluntàries 
del municipi que va reunir més de 
200 persones al pati de Can Gaza. 

Una mirada crítica a l’explotació 
dels recursos naturals
···································································································
“Riqueses naturals: sort o maledicció?”, és el títol de les 9es Jornades de 
Cooperació Mirades al Món que se celebren del 17 al 19 de novembre. 

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

Les riqueses i recursos naturals no són, 
necessàriament, un benefici per a les 
comunitats dels territoris en les quals 
es produeixen. Tot al contrari, moltes 
vegades, l’explotació d’aquests recur-
sos, amb els beneficis que representen 
per a les grans multinacionals i els in-
teressos que generen a nivell mundial, 
tenen efectes perversos sobre les co-
munitats i els territoris portadors 
d’aquests valors naturals. Aquesta in-
justa paradoxa és el fil conductor de les 
9es Jornades de Cooperació Internaci-
onal Mirades al Món que se celebren 
del 17 al 19 de novembre. 

Organitzades per la Comissió de 
Cooperació Internacional de l’Ajunta-
ment d’Alella, les Jornades conviden a 
la població a reflexionar sobre aquesta 
qüestió a partir de les aportacions i els 
treballs de diferents convidats especia-
litzats en el tema. 

Tertúlia a Can Lleonart 
El punt de partida del debat serà el di-
jous 17 de novembre a les 19.30h 
amb la conferència “Arquitectura de la 
impunitat de les empreses transnacio-
nals” de Mónica Vargas, doctora en 
Sostenibilitat per la UPC, investigadora 
del Transnational Institute i membre 
d’Entrepobles. A l’acte es donarà una 
visió global sobre l’explotació dels re-
cursos naturals com a nova forma de 
colonització. 

Cinefòrum a la Biblioteca 
El punt de trobada de la segona jorna-
da de Mirades al Món serà la Bibliote-
ca Ferrer i Guàrdia. A les 19.30h, del 
divendres 18 de novembre, s’ha pro-
gramat un interessant cinefòrum que 

partirà de la visualització del documen-
tal Viatge al punt zero de la tecnolo-
gia, realitzat per Gemma Parellada 
amb la col·laboració de l’ONG Justícia 
i Pau, guanyador del I Premi DevRe-
porter 2016. El debat posterior estarà 
dinamitzat per Carme Altayó, activista 
de la campanya de Justícia i Pau “Con-
flict Minerals” i experta en el cas de la 
República Democràtica del Congo.

La Festa de la Cooperació 
El dissabte 19 de novembre, a partir 
de les 11h, la Plaça de l’Ajuntament 
acollirà la Festa de la Cooperació. A 
més de conèixer els set projectes que 
han rebut enguany suport alellenc, 
també hi haurà xocolatada de comerç 
just, la gimcana del 0,7%, la rifa i un 
espectacle de circ “Exploradors de l’ai-
gua”, a càrrec d’Enginyeria Sense Fron-
teres. 

La Rifa de les Mirades al Món 
Les Jornades estrenen enguany una 
nova activitat per tal de conscienciar la 
població sobre temes de desenvolupa-
ment internacional: la Rifa de la Coo-
peració. Per poder participar en aques-
ta nova iniciativa caldrà omplir les 
paperetes i posar-les a les urnes que hi 
haurà instal·lades a diferents equipa-
ments municipals (Ajuntament, Can 
Lleonat, Pavelló, Biblioteca, Espai Jove 
i Institut Alella). Entre totes les papere-
tes es farà el sorteig d’una panera de 
comerç just al final de la Festa de la 
Cooperació.

Trepitjant Colòmbia, càmera en mà
Les jornades finalitzaran dissabte a la 
tarda a Can Lleonart, amb la tertúlia 
“Trepitjant Colòmbia, càmera en mà”, 
en la qual Gisela Ferrer i Júlia Sebas-
tián, les dues guanyadores de les be-
ques per fer estades solidàries d’en-
guany, explicaran la seva experiència a 
Colòmbia. 
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No a la violència masclista 

L’Ajuntament, l’Associació 
de Dones Montserrat 
Roig i l’Associació 
Dones Solidàries tor-
nen a organitzar en-
guany diferents ac-
tes per tal de dir no a 
la violència masclista 
coincidint amb el 25N, 
Dia Internacional contra la 
Violència envers les Dones. 

Els actes arrenquen el 20 
de novembre amb la Cursa Po-
pular contra la Violència de gènere 
que organitza l’Associació Dones Soli-
dàries. La Biblioteca Ferrer i Guàrdia 
també s’afegeix a la celebració amb un 
doble programa: una sessió especial 
de l’Hora del conte titulada “Nenes 
blaves i nens roses” i la presentació 
del llibre La Salida 52, de Lourdes 
Rizo, en el qual es narra l’experiència 
d’una dona maltractada. 

El 25 de novembre es faran 
activitats a la Plaça de l’Ajun-

tament: berenar a càrrec de 
l’Associació de Dones 
Montserrat Roig d’Alella, 
tallers infantils, lectura del 
manifest i encesa d’espel-
mes en rebuig a la violència 

envers les dones. Aquest ma-
teix dia, a les 20h, l’Espai 
Jove acollirà l’obra de teatre 
Princeses, a càrrec de la com-

panyia Pamboli Teatre. La cele-
bració continuarà dissabte 26 de 

novembre al matí amb una xocolatada 
popular i l’espectacle infantil Ningú 
més que l’altre, una sessió de contes 
il·lustrats sobre la igualtat d’oportuni-
tats. Els actes del 25N finalitzaran el 
30 de novembre amb Dones al món, 
una xerrada que ens aproparà a la situ-
ació que viuen les dones en diferents 
cultures i àrees geogràfiques.  

···································································································
L’Ajuntament i les associacions de dones organitzen diferents actes coincidint 
amb el 25N, el Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. 

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

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

El Gran Recapte d’Aliments es farà 
del 25 al 27 de novembre
La Fundació Banc dels Aliments, 
de la qual forma part Càritas Alella 
com a entitat receptora dels ali-
ments que es recullin al 
municipi, ja ha comen-
çat a preparar el Gran 
Recapte 2016. Es 
farà els dies 25 i 26 
de novembre, tot i 
que a Alella també 
s’aprofitarà el matí de 
diumenge dia 27 per reco-
llir aliments en els supermercats 
que estiguin oberts al públic. Es 
recolliran aliments bàsics per a les 
persones més necessitades i, al 
mateix temps, la campanya servirà 
per sensibilitzar la població sobre 
la realitat de la pobresa al nostre 
país. Per garantir l’èxit del Gran Re-
capte cal que tothom col·labori: ja 
sigui com a voluntari o voluntària 
fent la recollida d’aliments, apor-
tant producte, o fent difusió de la 
campanya. Si voleu formar part de 
l’equip de voluntariat us podeu in-
formar i fer la inscripció a www.
granrecapte.com. Enguany els ali-
ments que es demanen són: oli, 
llet, conserves, galetes, llegums 
cuits, brou, cereals i llet infantil. El 
Maresme és l’única comarca que 
autogestiona el que es recull i ho 
reparteix entre les poblacions de 
forma solidària. La major part dels 
aliments que es recullin al municipi 
es lliuraran a famílies necessitades 
del poble, a través de Càritas Ale-
lla. A les dues darreres edicions 
s’han recollit al municipi més de 
5.000 kg d’aliments. 

Més de 40 parades al Mercat de 
Segones Oportunitats 
La 6a edició del mercat va reunir 
43 parades el passat 15 d’octubre. 
Es van posar a la venda articles de 
segona mà i de creació pròpia.  

Alella, El Masnou i Teià tornen a 
unir-se a les Jornades d’Ocupació 

Després de una primera experiència al 
mes de febrer, els ajuntaments d’Alella, 
El Masnou i Teià tornen a unir-se per 
organitzar junts les segones Jornades 
d’Ocupació que se celebren el 30 de 
novembre i l’1 i 2 de desembre. Els 

tres municipis comparteixen un objec-
tiu comú: donar a conèixer la situació 
actual del mercat de treball i facilitar 
les eines que ajudin a la recerca de fei-
na a les persones que es troben en si-
tuació de desocupació. 

El programa inclou dues conferènci-
es i tres tallers que es realitzaran en els 
tres municipis organitzadors. Les Jor-
nades comencen el dimecres 30 de no-
vembre a la tarda a l’Edifici Centre del 
Masnou. El segon dia, es traslladaran a 
Can Lleonart, on s’ha programat una 
conferència al matí i un taller a la tar-
da, i clouran divendres al matí al centre 
cultural de Can Llaurador de Teià. 

Les sessions són gratuïtes i no cal 
inscripció prèvia. Més informació a 
www.alella.cat/jornadesocupació. 
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La Fira de Nadal i els actes de 
La Marató, el 17 i 18 de desembre 
Alella tornarà a implicar-se amb La 
Marató de TV3, que enguany celebra la 
25a edició dedicada a l’ictus i les lesi-
ons medul·lars i cerebrals traumàti-
ques. El gruix dels actes solidaris que 
es realitzaran a Alella per a recaptar 
fons es concentraran el cap de setma-
na del 17 i 18 de desembre, coincidint 

amb la celebració de la Fira de Nadal. 
Setmanes abans, però, començaran les 
activitats de La Marató. El 23 de no-
vembre a les 20h, es farà una xerrada 
a la Biblioteca Ferrer i Guàrdia sobre 
l’ictus i les lesions medul·lars i cere-
brals traumàtiques organitzada per la 
Fundació de La Marató de TV3. El 2 de 
desembre l’AMPA de l’Escola La Serre-

ta organitza  una cursa popular per re-
captar fons. 

L’encesa de llums el 9 de desembre
L’encesa de llums es farà el 9 de de-
sembre a partir de les 18h a la Plaça 
de l’Ajuntament, amb una cantada na-
dales, xocolatada popular, neules i 
cava. 

Inscripcions a la Fira de Nadal 
Les persones interessades a instal·lar 
una parada a la Fira de Nadal poden 
presentar les sol·licituds i la documen-
tació requerida abans del 9 de desem-
bre a l’OAC o per Internet a través de 
l’accés www.alella.cat/tràmits si es 
disposa de certificat digital. La fira 
consta d’una cinquantena de parades. 
Més informació a www.alella.cat/fira-
nadal. 

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

Presentat el treball de la 3a Beca 
de Recerca Local d’Alella 
El passat 5 de novembre es va pre-
sentar públicament el treball gua-
nyador de la 3a Beca de Recerca 
Local Repressió a la rereguarda 
republicana: persecució i solidari-
tat amb els sacerdots alellencs 
(juliol de 1936-desembre de 
1938), de l’historiador alellenc Ra-
mon Anglada. Segons paraules de 
l’autor, l’objectiu del treball ha estat 
analitzar el grau de repressió sofer-
ta per l’estament religiós local du-
rant el període de la II República en 
dues etapes d’intensitat ben dife-
renciada: la del desplegament legal 
republicà d’abans de la guerra i un 
cop aquesta ja ha esclatat. A la re-
cerca també s’ha analitzat el paper 
del Comitè de milícies antifeixistes 
d’Alella, la de l’ajuntament republi-
cà, la transformació de les antigues 
seus de les comunitats religioses 
locals —escolapis i salesianes— en 
dos dels refugis de guerra de la xar-
xa assistencial de l’Ajuntament de 
Barcelona, el sorgiment de la mú-
tua escolar Eduardo Llanas o la se-
cularització del cementiri local en-
tre molts d’altres aspectes. El 
treball ha comportat una intensa 
investigació en arxius públics i pri-
vats i que ha permès recuperar tot 
un seguit d’imatges inèdites i diver-
sitat de fonts documentals total-
ment desconegudes, segons expli-
ca el mateix autor. La Beca de 
Recerca Local convocada per 
l’Ajuntament, té caràcter biennal, 
està dotada amb 3.000 euros, i té 
per objectiu millorar el coneixement 
sobre el poble, incentivar-ne la di-
vulgació i ampliar la historiografia 
local. El treball es podrà consultar a 
la Biblioteca Ferrer i Guàrdia d’Ale-
lla. 

Fe d’errors 
Al resum dels acords del Ple de 
l’Ajuntament del 28 de juliol reco-
llits a l’edició d’El Full de novembre 
es va incloure una votació errònia. 
La modificació de la plantilla i la 
relació de llocs de treball es va 
aprovar amb els vots a favor 
d’ERC+SxA i AP-CP; CDC, AA-CUP 
i PP van votar en contra i Gd’A es 
va abstenir. 

El celler de Can Magarola es va estre-
nar el 5 de novembre com a espai eno-
turístic i cultural amb una de les cites 
literàries més importants del municipi: 
el lliurament dels Premis Literaris. 

Antoni Armengol i Puig amb l’obra 
T’he somiat va ser el guanyador de la 
20a edició del certamen de poesia Ale-
lla a Maria Oleart. El jurat també va 
concedir una menció especial a Mar-
tina Escoda Margenat per l’obra Amb 
plor de boca. 

El premi de la 16a edició del certa-
men de contes Alella a Guida Alzina va 
ser per Anna Folch i Bartrolí per l’obra 
L’herència. Com el Maria Oleart, el jur-
tat del Guida Alzina també va fer una 
menció especial a Gemma Bachs i 
Prim per l’obra Quedar-se o no que-
dar-se. Ester Xargay i Esther Tallada, 

···································································································
Antoni Armengol, amb T’he somiat, guanya el premi Maria Oleart de poesia 
i Anna Folch, amb L’herència, aconsegueix el premi Guida Alzina de contes.  

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

Els Premis Literaris estrenen espai 

Anna Folch i Antoni Armengol, els dos premiats. 

en presentació dels dos jurats, van 
coincidir a destacar l’alt nivell dels tre-
balls presentats als certàmens. En-
guany s’han presentat 76 relats i 19 
treballs poètics. 
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Escola Fabra
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Més paneres culturals 
La Biblioteca Ferrer i Guàrdia sorte-
jarà aquest Nadal tres paneres cul-
turals: una per a adults, una per a 
joves i una altre per a infants. Per 
participar en aquests sortejos cal 
demanar un mínim de quatre docu-
ments en préstec, en qualsevol su-
port, del 7 de novembre al 15 de 
desembre. El sorteig de les tres pa-
neres es farà el dimecres 16 de de-
sembre a partir de les 18h. Els pre-
mis són: audio-visuals, lots de 
llibres i entrades i descomptes per 
a diferents tallers i esdeveniments 
culturals. La panera infantil està re-
servada per als lectors i usuaris fins 
a 14 anys, la panera jove —que 
s’incorpora aquest any— de 14 a 
18 anys i la d’adults per a persones 
majors d’edat.

Concurs de pessebres i diorames
Fins al 2 de desembre es poden fer 
les inscripcions al concurs de pes-
sebres i diorames. El concurs 
consta de quatre categories: Grup 
A (fins a 12 anys); Grup B familiar 
(més de 12 anys); Grup C escoles i 
Grup D entitats, residències i 
comerços. Més informació i ins-
cripcions a Can Lleonart (93 540 
40 24 i canlleonart@alella.cat).

Vols participar a la cavalcada?
Ses Majestats els Reis Mags neces-
siten la vostra col·laboració per por-
tar la il·lusió als infants del poble. Si 
teniu més de 16 anys podeu partici-
par a la cavalcada fent de patge i 
acompanyar els Reis Melcior, Gas-
par i Baltasar i el Patge Reial en la 
seva visita a Alella. Per participar a 
la cavalcada només cal apuntar-se 
a Can Lleonart abans del 12 de de-
sembre (93 540 40 24 i canlleo-
nart@alella.cat).

El 30 de novembre es fa la primera 
passejada “A cent cap als 100” 
El 30 de novembre es farà la prime-
ra passejada del programa “A cent 
cap als 100” per afavorir l’exercici i 
les relacions de les persones més 
grans de 60 anys. La primera sorti-
da és al Parc Natural de Collserola. 
L’Ajuntament es fa càrrec del trans-
port i l’assegurança. Més informa-
ció a www.alella.cat/esports.

Els premis del concurs fotogràfic 
“Moments d’Estiu”

Millor fotografia 16·30: “Bany de sol” d’Arnau Barba. Foto més original 16·30: “Yusupha”, de Marçal Parcerisa

Millor fotografia 12·16: “S’acaba l’estiu, comença la tar-
dor”, d’Astrid Möller.

Foto més original 12·16 “Abraçada a la mediterrània”, de 
Gisela Mulet. 

La regidoria d’Innovació ha invertit 
10.516€ en la renovació dels ordina-
dors de la sala d’informàtica ubicada a 
la planta baixa de les antigues Escoles 
Fabra. En total s’han instal·lat 17  ordi-
nadors nous, amb monitors compactes 
de 20 polzades, que ocupen menys es-
pai i són més còmodes perquè tenen 
integrat darrera de la pantalla els com-
ponents informàtics. Els nous aparells 
substitueixen la quinzena d’ordinadors 

que hi havia a la sala i que havien estat 
cedits per la Diputació de Barcelona. 
Amb la renovació dels ordinadors, s’in-
crementen les prestacions que ofereix 
aquesta sala que és utilitzada pels usu-
aris i usuàries de l’Espai Jove i els 
alumnes del Centre de Formatiu 
d’Adults-Espai Actiu i del Programa de 
Formació i Inserció (PFI-PTT) que pro-
mouen els ajuntaments d’Alella, Mont-
gat i Tiana. 
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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 Seguim pagant els impostos més cars

Cada any tenim la oportunitat de millorar els im-
postos locals en el tràmit de modificació de les 
ordenances fiscals. Acomodat en el benestar, el 
govern només ha realitzat els ajustos tècnics i nor-
matius, defugint la nostra proposta de bonificar la 
plusvàlua. Tampoc baixa l’IBI i seguim sent uns 
dels municipis catalans amb la pressió fiscal més 
elevada encara que cada dos per tres ens quedem 
sense llum a algunes urbanitzacions. 

Barcelona, Mataró però també Tiana i molts 
altres municipis bonifiquen la plusvàlua per els 
descendents i els ascendents quan la transmissió 
de l’immoble és per causa de mort i hi han convis-
cut durant els dos anys anteriors. Aquest benefici 
també és pel cònjuge del finat, cosa que ja s’aplica 
a Alella des de fa poc. La protecció de fills que 
perden prematurament els pares, la protecció de 
gent gran que perdi per accident o malaltia un fill 
del que en depèn, la convivència i cura intergene-
racional tan beneficiosa socialment son motius més 
que rellevants per aplicar-la en l’època que vivim 
de constant minoració de l’estat del benestar d’una 
banda, de precarietat laboral juvenil i d’allargament 
de l’esperança de vida. La llei permet arribar a una 
bonificació del 95%. En el Ple, l’Alcalde es va com-
prometre a estudiar-ho per l’any vinent. 

Refermant compromisos 

Aquest mes de novembre tindrem l’oportunitat de 
tractar en profunditat diverses temàtiques al llarg 
de les tres Jornades organitzades per l’Ajunta-
ment que tindran lloc al nostre poble. Quan rebreu 
aquest Full a casa, s’estaran desenvolupant les 
10es Jornades Ferrer i Guàrdia d’Innovació educa-
tiva. Durant els dies 9, 10 i 11 de novembre, a 
l’institut d’Alella, ens reunirem més d’un centenar 
de persones (docents, famílies, càrrecs públics) per 
aprendre d’experts i compartir experiències sobre 
les últimes tendències en innovació educativa. En 
una societat tan canviant com l’actual i amb els 
reptes que com a espècie humana haurem d’afron-
tar en els anys i decennis a venir, cal repensar en 
profunditat com podem millorar l’educació que do-
nem als nostres infants i joves per tal de dotar-los 
d’eines, coneixements i estratègies per afrontar el 
futur.

Del 17 al 19 tindran lloc les 9es jornades de 
Cooperació Internacional Mirades al Món, que 
aquest any estan centrades en l’anàlisi dels efectes 
perversament devastadors que molt sovint té l’ex-
plotació de riqueses naturals en els països del sud. 
Grans empreses transnacionals extreuen aquests 
recursos massa sovint sense cap respecte pel medi 
ambient, ni per les poblacions autòctones, ni pels 

Canviant de tema, la nova Ordenança de Terras-
ses no suposarà cap millora. Simplement regularit-
za el que ja existeix i deixa la última paraula sobre 
la concessió a l’Ajuntament. Dos qüestions son per 
nosaltres molts rellevants: permetre el mobiliari 
de qualitat amb publicitat per l’important estalvi 
que suposa pels comerciants i la cobertura de les 
terrasses en grans espais com ara la Plaça Antoni 
Pujades i en el futur els nous espais que preveu el 
POUM. Quan el govern ho tenia tot fet, va convocar 
els restauradors a una sessió informativa; ara no-
més queda la possibilita d’al·legar.

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

drets laborals i sovint amb la connivència dels go-
verns d’aquests mateixos països. Però no tota la 
responsabilitat és d’aquestes grans empreses: hem 
de tenir en compte que els recursos extrets de mala 
manera són consumits voraçment per les socie-
tats del Nord. Com a individus cal que reflexionem 
sobre quin paper volem jugar en aquest entramat 
d’interessos. Esperem que aquestes jornades ens 
iniciïn en aquesta reflexió.

Finalment, i ja entrant al desembre, es duran 
a terme les 2es Jornades d’Ocupació, organitzades 
conjuntament pels ajuntaments d’Alella, Teià i El 
Masnou. Estan enfocades a persones que es troben 
en situació de desocupació o bé que volen canviar 
de feina. El fil conductor serà facilitar noves eines 
en l’àmbit de les habilitats socials (comunicació, 
imatge personal, gestió de les emocions, etc.) amb 
l’objectiu de millorar el procés i l’èxit en la seva 
recerca de feina. 

Tres projectes significatius que fan evident l’ob-
jectiu que ens hem proposat: la millora de la vida 
de les persones, d’aquí i d’allà, d’ara i de demà. 
Aquest és el nostre compromís i així treballem a 
diari per refermar-lo. 
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esteve Garcia-ossorio 
barrosso 
garciaossoriobe@
alella.cat 

CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA

ALTERNATIVA PER ALELLA-CUP La contractació del nou cap de policia

A proposta de l’equip de govern, el ple del 29 de setem-
bre aprovà la incorporació d’una plaça de sotsinspector 
per a la Policia Local. Legalment, per cobrir aquesta 
oferta laboral es requereix un concurs independent i 
transparent. Aquesta qüestió va suscitar polèmica ja 
molt abans del ple donat que la nova contractació limita 
la carrera professional i impedeix de facto la promoció 
interna dels caporals locals. La pilota s’havia fet encara 
més grossa davant la sospita que la plaça creada ja 
tenia un beneficiari predefinit: un comandament poli-
cial procedent del cos de Mossos d’Esquadra. Per tal 
de desfer l’embull, ens vam reunir amb l’alcalde, que 
ens va assegurar que no hi havia cap candidat prede-
terminat i que un cop aprovada la convocatòria s’obriria 
immediatament un concurs públic. I és amb aquesta 
confiança en la paraula d’Andreu Francisco com la nit 
del ple ens vam abstenir. L’endemà al matí vam rebre 
la trucada de l’alcalde per assabentar-nos de tres coses: 
una, que havia decidit nomenar a dit el nou cap de 
policia per procediment d’urgència; dues, que aquesta 
decisió comptava amb l’informe favorable del departa-
ment recursos humans, i tres, que la persona proposa-
da acceptava el càrrec. Convé aclarir que el procedi-
ment d’urgència està reservat per a casos extraordinaris 
on l’absència d’un responsable policial suposa un risc 
per a la seguretat pública, i comporta la convocatòria 

oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

En positiu

Gaudir de la tasca d’oposició és difícil, però possi-
ble. És trobar a les nostres responsabilitats allò que 
més ens motiva, per tal que ens ajudi a millorar 
aquells aspectes que generen més controvèrsia o 
simplement queden estancats o en l’oblit.

Durant tots aquests mesos els diferents grups 
hem manifestat allò en el que no estem d’acord i 
que és el que nosaltres faríem. Tenim clar que les 
propostes ofertes poden ser difícils d’entendre pels 
qui governen, però tot i amb això fem pedagogia 
continua per  ser propositius en totes aquelles cir-
cumstàncies que mereixen una ajuda i que puguin 
significar una millora per tothom.

Hem tingut moguda amb el cos policial. S’ha 
decretat un cap de policia sense consens i sense 
concurs (ambdós circumstàncies mereixeran el seu 
estudi més endavant), i això que és una situació 
greu, amaga al darrera situacions molt més noci-
ves en la relació entre treballadors i govern d’Ale-
lla. Destaquem per una banda l’absoluta manca de 
confiança existent entre  ambdues parts, i per l’altre 
costat la desorientació del cos policial envers quin 
serà el seu futur a mig i llarg termini.

Nosaltres proposem que s’avinguin a dissenyar 
els corresponents plans de carrera dels treballadors 
públics de la nostra administració. Què s’espera 

d’ells; quins són els seus drets i obligacions; com 
poden prosperar professionalment (quins seran 
els requisits i els objectius a assolir per millorar, 
tant econòmicament com jeràrquicament). Tot això 
tenint en compte que som una organització amb 
un pressupost que supera amb escreix 10 milions 
d’euros i prop d’un centenar de treballadors direc-
tes. És una proposta que de ben segur generarà 
els nivells de confiança òptims per a que no es re-
peteixi el desgavell dels últims anys en el nostre 
compromès cos policial.

D’altra banda hi ha hagut canvis al Casal d’Ale-
lla. L’Alberto Garcia ha dimitit com a President. 
Nosaltres volem agrair-li la feina feta, que ha estat 
molta, bona i sobretot desinteressada. Ell va ser 
l’autèntic desllorigador que va permetre que abans 
de les properes eleccions tinguem un nou casal 
d’Alella i un espai socio-cultural de qualitat. Sabem 
que pensar diferent no és fàcil, però el temps de-
mostrarà que la mediocritat de la crítica no podrà 
enfosquir la grandesa de la teva feina.  

immediata d’un concurs perquè l’interinatge no duri 
més de 3 mesos. Tot això ens obliga a fer tres reflexions: 
1- Queda tocada la confiança en l’alcalde i la credibilitat 
de la seva paraula quan nega haver pres decisions que 
realment ha pres i silencia davant del ple informació 
molt rellevant per decidir el vot. 2- Ens sorprèn l’agilitat 
inusitada de l’administració municipal quan en menys 
de 2 hores emet un informe que copia fil per randa 
l’escrit de l’alcalde, i sense que se n’hagi motivat la ur-
gència (només a la idoneïtat de la persona a contrac-
tar). 3- AA-CUP nega que existís el supòsit d’urgència, 
com ho demostra que des de feia mesos un caporal 
realitzava interinament aquelles funcions i que després 
d’un mes i mig del nomenament del nou cap encara no 
s’ha convocat concurs a la plaça de sotsinspector. Val 
a dir que, durant el mateix període, si se n’han obert a 
d’altres places “no urgents”, com la de tècnic de serveis 
a les persones aprovada en el mateix ple. Malgrat el 
cop baix, mantenim la voluntat de treballar i col·laborar 
amb el govern municipal per millorar la gestió dels afers 
locals, però reclamem poder confiar en la paraula do-
nada i en una administració que realitzi els seus enco-
manats de control amb independència de les vel·leïtats 
polítiques, de la mateixa manera que exigim, per pura 
ètica i honestedat, que la informació de rellevància per 
decidir al ple sigui posada sobre la taula quan toca. 

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 No és NO

Finalment ja tenim nou govern a l’estat espanyol. 
Un govern del Partit Popular al qual els que som 
socialistes catalans no hem volgut donar suport. 

Els motius són més que coneguts; no compar-
tim les seves polítiques econòmiques i socials, no 
el creiem capaç ni amb voluntat suficient de lluitar 
contra la corrupció i el considerem en gran mesura 
responsable de la manca de diàleg entre els governs 
de la Generalitat i de l’Estat i que només fa quea-
greujar el problema de fons de les relacions entre 
Catalunya i la resta d’Espanya. Una situació que 
en menys d’un any pot conduir al xoc de trens en 
el nostre país. 

Els socialistes hem intentant estendre ponts de 
diàleg entre uns i altres per avançar en la  nostra 
proposta de construcció d’un estat federal a Espa-
nya, buscar acords necessaris en aquest sentit sem-
pre ha estat una prioritat,  des de la premisa de la 
defensa de la plurinacionalitat i el ferm respecte a 
les aspiracions de més autogovern per a Catalunya.

Ara mateix estem davant un problema polític 
que només pot trobar solució a través del diàleg, 
la negociació i el pacte. Pensem que el federalisme 
es la opció que permet trobar les millors solucions 
a l’encaix de Catalunya amb la resta de l’estat. És 
la via que permet reconéixer, integrar i respectar les 

Glòria mans
manscg@alella.cat

L’alcalde usurpa un lloc de treball que correspondria a un policia municipal?

Al matí següent del ple de setembre va haver sor-
presa a Alella: En Francisco va decidir posar com 
a Cap de la policia municipal a un membre dels 
Mossos d’Esquadra. Amb aquest acte l’alcalde va 
vulnerar els principis de legalitat, igualtat, mèrit i 
promoció.  No deixant d’obviar que es tracta d’una 
clara demostració de falta de cultura democràtica.

Pot ser que el senyor alcalde pretengui substituir 
la policia municipal pels Mossos d’Esquadra? Per 
què voldria fer això? La resposta és simple: ho fa 
per alliberar-se un cop més de la seva responsabi-
litat consistent en vetllar per la seguretat del poble 
sent el màxim responsable de la policia. Sí, un cop 
més, fa poc va deixar també el control de l’ajunta-
ment en mans d’un gerent. Amb tot això és normal 
preguntar-se si la funció que té ara l’alcalde és úni-
cament la de representar. Suposa un problema el 
fet que els nous escollits a dit costin als ciutadans 
més diners? De cap manera, si es necessiten diners 
s’augmenten les multes i tot solucionat.

Vivim en un poble petit i necessitem la proxi-
mitat de la policia municipal. Volem una policia 
de “barri” tal i com pretenia l’ex-cap de la policia 
municipal, el senyor Pindado. No volem mossos 
que avui estiguin aquí i un altre dia per allà, fora 
d’Alella. La vinculació amb la gent és diferent, més 

diferents visions nacionals que conviuen a Espanya. 
No podem continuar amb una situació, ja insosteni-
ble, que només ens conduirà al conflicte permanent 
o a la ruptura.

Lamentem la judicialització que se’n fa de la 
política, quan les conseqüències d’alguns actes 
acaben en un jutjat senzillament perquè no hi ha 
la voluntat de parlar i cercar de veritat la via que 
resolgui l’encaix del problema de Catalunya amb 
Espanya, des de la política i amb cessions per part 
d’uns i altres.  Però, malhauradament, tornem a te-
nir un govern que serà incapaç d’obrir una perspec-
tiva de diàleg ni de negociació, ni posarà la voluntat 
de pactar una solució a les demandes dels catalans 
i catalanes.

Com sempre hem defensat, l’encaix aniria reco-
llit en un un projecte federal de modernització d’Es-
panya, un projecte que cal definir i desenvolupar 
d’acord i de la mà de tots els i les que pensem que 
és possible un estat que tingui en compte, conjugui 
i respecti les diferents sensibilitats socials, culturals 
i ecònomiques de cada nació que el conforma.

freda i distant.
Però aquí no acaben les sorpreses, la següent 

va tenir lloc al dia següent del ple d’Octubre:
A la plaça del mercat de la policia municipal 

havia persones disfressades pel dia de Halloween. 
Vam veure un home disfressat  sent identificat per 
la policia i interrogat pel secretari de l’ajuntament. 
Curiosament els altres disfressats no van ser iden-
tificats. A què es deu aquesta diferència? Era una 
simple disfressa o una protesta d’un pare de famí-
lia, representant d’alguns treballadors municipals 
als qui no els paguen les hores extres? Quines irre-
gularitats hi ha al govern d’Alella?

El nostre Casal des del diumenge 30 d’octubre 
té una junta gestora i creiem que es troba en molt 
bones mans en aquest moment i , sobretot,  allu-
nyada dels interessos del senyor Francisco i la seva 
gent.

Enhorabona Sr. Albert per haver estat un presi-
dent tan honrat i haver defensat sempre els interes-
sos del  “nostre” casal amb ungles i dents. Gràcies 
també a la seva senyora, que li va ajudar en tot. 
de manera totalment desinteressada i deixant-se la 
pell en tot allò en el que ha fet.

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP
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En els darrers anys s’ha detectat un increment considerable de les poblacions de 
senglars al terme municipal d’Alella, com a la resta del territori català. L’increment 
és degut a la manca de depredadors i la seva elevada capacitat reproductiva: les 
femelles crien dues vegades l’any i a cada part tenen una mitjana d’entre quatre i 
cinc garrins. Per tal de controlar aquest increment i regular l’excés de població i redu-
ir els danys que causen els senglars a l’agricultura, els horts i els jardins, i el risc que 
suposen per a la circulació i per a les persones, es fan batudes durant la temporada 
de caça que enguany comença el 4 de setembre i finalitza el 26 de març. 
 
Què podem fer a l’àmbit privat?

No us apropeu mai a un porc senglar.
No doneu mai menjar als senglars, ni deixeu al seu abast els aliments de les mas-
cotes.
Llenceu sempre la brossa als contenidors.
Instal·leu tanques als horts i jardins.

Què fer durant les batudes?
Respecteu la senyalització instal·lada als camins i pistes forestals que alerta de la 
realització de batudes. 
Eviteu la zona de caça marcada durant la realització de batudes, pel risc que 
representa. 
No abandoneu els camins principals quan es realitzen activitats cinegètiques. 

Atenció a les batudes
respecteu la senyalització 
que alerta de la realització 

de batudes durant la 
temporada de caça 

que va de 4 de setembre al 
26 de març. 

més informació a 
www.alella.cat 

Recomanacions davant de la proliferació de porcs senglars  

Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 29 DE SETEMBRE DE 2016.  Consulteu les actes dels plens municipals al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Aprovació del conte general. 
El Ple va aprovar el Compte General de l’Ajuntament cor-
responent a l’exercici 2015. Els documents que integren 
els comptes anuals comprenen el balanç, el compte del 
resultat econòmic-patrimonial, l’estat de canvis en el pa-
trimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació 
del pressupost i la memòria. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, el vot en 
contra de Gd’A, CDC i PP i l’abstenció d’AA-CUP.
Modificació de crèdit al Consorci de Promoció Enoturísti-
ca del Territori DO Alella. 
El Ple va aprovar una modificació de crèdit per un import 
de 15.145€ procedents d’aportacions d’ajuntaments, el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i empreses privades 
que s’han incorporat a la Ruta del Vi DO Alella. 
Unanimitat.
Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’orde-
nança municipal reguladora de clubs de cànnabis.
El Ple va resoldre les al·legacions i va aprovar definitiva-
ment l’Ordenança municipal reguladora de les condicions de 
l’exercici de l’activitat de clubs socials i associacions de fu-
madors de cànnabis i/o altres substàncies anàlogues. Es van 
presentar sis al·legacions, dues de les quals es van tenir en 

compte, total o parcialment, i les altres van ser rebutjades. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i AP-CP i l’abs-
tenció de Gd’A, CDC, AA-CUP i PP. 
Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de 
personal i de la relació de llocs de treball.
Ple va aprovar definitivament la modificació de la plantilla 
de personal i de la relació de llocs de treball que comporta la 
creació de la plaça de sotsinspector coordinador i de sergent 
de la Policia Local i la de tècnic/a coordinador/a de Serveis 
Personals.  
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, el vot en 
contra de Gd’A, CDC i PP i l’abstenció de AA-CUP. 
Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de les llicènci-
es de terrasses, establiments de restauració o assimilats.
El Ple va aprovar inicialment l’Ordenança municipal regula-
dora de les llicències de terrasses, establiments de restaura-
ció o assimilats als espais públic. La nova normativa amplia i 
adapta al context actual el reglament sobre la instal·lació de 
terrasses a places, carrers i espais públics que s’aplica des 
de l’any 2002. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP i AA-
CUP, el vot en contra de Gd’A i PP i l’abstenció de CDC.
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OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 
www.alella.cat
de dilluns a divendres de 8.15 a 14 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 29 de novembre al 4 de desembre i del 27 al 31 de desembre (1 
de gener tancat) 
dimarts a dissabte de 9.30 a 14 h i 16.30 a 18.30 h i diumenge de 10 a 13.30 h. 
dilluns tancat. A la riera Principal, entre Can vera i el carrer Charles rivel.

Targeta T-10 amb bonificació, al preu de 6,80€. Per a majors de 65 anys i menors de 25 anys, aturats i persones 
amb discapacitat física. Podeu comprar-la a l’Ajuntament i a l’espai Jove. 

TARGETA T-10 SOCIAL, ALELLA EXPRÉS I ALELLA CIRCUMVAL·LACIÓ

L’oficina mòbil d’atenció al consumidor atendrà les consultes sobre consum en el bus consum instal·lat a l’aparcament de 
Can Lleonart l’11 de novembre i 16 de desembre, 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: NOVEMBRE - DESEMBRE 

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
3 i 4 de desembre                MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
6 de desembre                MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
8, 10 i 11 de desembre             BERNAL C/ el masnou, 30 · 93 540 03 83
17 i 18 de desembre                 GÓMEZ rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
24 i 25 de desembre                 MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
26 de desembre                        GÓMEZ rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
31 de desembre                        BERNAL C/ el masnou, 30 · 93 540 03 83

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

ITINERARIS i PASSEJADES PEL PARCENOTECA

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

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

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 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 14h Plaça d’Antoni Pujadas
Festa Solidària. Tallers i activitats infantils i familiars.
Organitza: Alella Negocis

Dissabte 12 de novembre 

Fins al 20 de novembre 
“Pastures d’Hac Mor”. Mostra col·lectiva: Eugeni Bonet, Pere 
Noguera, Adolf Alcañiz, Ester Xargay i Lluís Calvo.
Dimecres, dijous i divendres de 17.30h a 20.30h. Dissabtes i diumenges d’11 a 14h

Exposició a Can Manyé*

9.30h Can Lleonart*
Jornades d’Ocupació. Conferència. Tindràs una oportunitat pel que 
sembles, et quedaràs pel que ets, www.alella.cat/jornadesocupació.

16h Can Lleonart*
Jornades d’Ocupació. Taller. Què busquem les empreses? 

De 20 a 22h Can Lleonart*
Tast. Vins per a festes. www.canlleonart.com

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. Lleó l’Africà, d’Amin Maaoluf. 

Dijous 1 de desembre

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Hora del conte. Nenes blaves i nens roses, amb Núria Urioz.

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Xerrada presentació del llibre Salida 52, de Lourdes Rizo Rey. .

Dimarts 22 de novembre

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Conferència. “Ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques”. de 
la Fundació La Marató de TV3. 

Dimecres 23 de novembre

17h Plaça Ajuntament*
Berenar i lectura del manifest i encesa d’espelmes en record de les 
víctimes de violència envers les dones.

20h Antigues Escoles Fabra*
Representació de l’obra Princeses, amb Pamboli Teatre. 

21h Can Lleonart*
Cicle de Música Clàssica. Trio Kaukokaipuu. Músics en Residència 
www.alellajove.cat.

Divendres 25 de novembre

20h Església d’Alella
Recital líric benèfic memorial Montserrat Roig a favor de Càritas d’Alella 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Divendres 11 de novembre

De 18 a 19h Espai Jove*
Taller de cuina sense pares. Gratuït. www.alellajove.cat.

Dilluns 14 de novembre 

19.30h Espai Jove*
Monogràfic. Me’n sortiré!  www.alellajove.cat
19.30h Can Lleonart*
Mirades al Món. Conferència. Arquitectura de la impunitat de les 
empreses transnacionals. www.alella.cat/miradesalmon

Dijous 17 de novembre

De 10.30 a 12 i 12.30 a 14h Can Manyé*
La citta infinita. Taller familiar participatiu. www.lacittainfinita.com.

Diumenge 27 de novembre

11h Plaça Ajuntament*
Xocolatada i sessió de contes infantils Ningú més que l’altre. 

De 16 a 17.30h i de 18 a 19.30h Can Manyé*
La citta infinita. Taller familiar participatiu. www.lacittainfinita.com.

Dissabte 26 de novembre

De 17 a 20h Antigues Escoles Fabra*
Taller. Decora el teu Nadal. www.canlleonart.com 

20h Celler de Can Magarola*
Taller de tast de formatge i vins DO Alella. oficinadeturisme@alella.cat

Divendres 2 de desembre

De 10 a 14h Can Lleonart*
Banc de Sang.

Dissabte 3 de desembre

11h Plaça de l’Ajuntament*
Mirades al Món. Festa de la Cooperació. Parades, gimcana del 
0,7%, xocolatada, espectacle de circ. www.alella.cat/miradesalmon

De 10 a 13h Centre Enoturístic i Arqueollògic de Vallmora
Portes obertes. Concurs de pintura ràpida. Conferència i visita guia-
da al celler romà. reserves@tanitdifusio.com 
Organitza: Ajuntaments d’Alella, El Masnou i Teià 

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Enotast. Vins per a aperitius de tardor. No cal inscripció prèvia. 

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Mostast. Aromes de la tardor. Cal inscripció. oficinaturisme@alella.cat 

18h Can Lleonart*
Mirades al Món. Tertúlia. Trepitjant Colòmbia càmera en mà, amb 
Gisela Ferrer i Júlia Sebastián. www.alella.cat/miradesalmon

Dissabte 19 de novembre 

19h Sala polivalent de les antigues Escoles Fabra*
Segona reunió del Consell de Poble. 

Dimarts 29 de novembre 

20h Can Lleonart*
Xerrada Dones al món, a càrrec de Trama Serveis Culturals. 

Dimecres 30 de novembre 

7.30h Plaça d’Antoni Pujadas*
Sortida. Collformic-Sant Segismon-Viladrau. www.canlleonart.com

21h Can Lleonart*
Presentació dels formatges Vilatzara. www.canlleonart.com

Dimecres 16 de novembre

9.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Mirades al Món. Cinefòrum. Viatge al punt zero de la tecnologia. 

Divendres 18 de novembre

10h Riera Principal
Cursa Alella contra la Violència de Gènere. Curses de 5 i 10 km. 
Inscripcions a lifeforevents.com. 
Organitza: Associació Dones Solidàries d’Alella

De 10 a 14h Centre Enoturístic i Arqueollògic de Vallmora
Portes obertes. Tallers infantils, espectacle de titelles, visita al celler 
romà, tast de vins i sardinada popular reserves@tanitdifusio.com 
Organitza: Ajuntaments d’Alella, El Masnou i Teià

Diumenge 20 de novembre



Carme Altayó, activista de la campanya de Justícia 
i Pau Conflict Minerals i experta en el cas de la 
República Democràtica del Congo.

Dissabte 19 de novembre 
FESTA DE LA COOPERACIÓ
11h a la Plaça de l’Ajuntament
Paradetes de les ONGDs que aquest any 
han desenvolupat projectes amb el suport de 
l’Ajuntament, xocolatada i gimcana del 0’7%.
12h a la Plaça de l’Ajuntament
Espectacle de circ Exploradors de l’aigua, a 
càrrec d’Enginyeria Sense Fronteres.
13 h a la Plaça de l’Ajuntament
SORTEIG de la rifa i la gimcana.
18 h a les Golfes de Can Lleonart
TREPITjANT COLòmbIA, CàmERA EN mà. 
tertúlia a càrrec de Gisela Ferrer i Júlia Sebastian, 
les dues persones receptores de la Beca Estades 
Solidàries 2016 que compartiran amb nosaltres les 
seves experiències. 

Del 7 de novembre al 19 de novembre 
Can Lleonart, Pavelló, Biblioteca, Institut Alella, 
Antigues Escoles Fabra i Ajuntament
bústies per participar a la Rifa de la Festa de la 
Cooperació.

Dijous 17 de novembre
19.30 h a les Golfes de Can Lleonart
Xerrada “Arquitectura de la Impunitat de les 
empreses transnacionals” amb Mònica Vargas,
doctora en Sostenibilitat per la UPC, investigadora del 
Transnational Institute i membre d’Entrepobles, que
ens donarà una visió global sobre l’explotació dels 
recursos naturals com a nova forma de colonització.

Divendres 18 de novembre
19.30 h a la Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Cinefòrum “Viatge al punt zero de la tecnologia”. 
Documental de Gemma Parellada, amb la col.laboració 
de l’ONG Justícia i Pau, guanyador del I Premi 
DevReporter 2016. El cinefòrum anirà de la mà de 

Riqueses naturals, sort o maledicció?

mirades al món
jornades de cooperació internacional 


