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el mercat municipal estrena nous 
lavabos adaptats. 

La Fira de Nadal i els actes de La 
marató, el 17 i 18 de desembre.

rutes autoguiades de la Vall de 
rials i de les Fonts d’Alella. 

Els jardins i els edificis de la Torre del Governador ja tenen un 
únic propietari disposat a desenvolupar un projecte hoteler. 

S’aplana el camí      
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En portada
 La Torre del Governador

Aquest mes de novembre un nou futur comença a prendre 

forma per a la Torre del Governador. Després de molts anys 

d’incerteses i degradació, les dues propietats en què estava 

dividida la finca i que amb la crisi havien anat a parar a dues 

entitats financeres diferents, han passat a mans d’un únic 

propietari.

Ara fa tres anys que aquest inversor va manifestar a 

l’Ajuntament la voluntat d’adquirir la Torre del Governador i 

poder-la convertir en un hotel. La primavera de 2015 es feia 

amb la propietat de la part dels jardins. 

L’adquisició de la finca on hi ha les edificacions però, 

es trobava en via morta ara fa un any. Davant d’aquesta 

situació vaig demanar-li al Marquès d’Alella, en la seva 

condició d’advocat de prestigi i persona molt vinculada al 

poble, que provés d’intervenir per tal d’intentar desllorigar 

aquesta segona operació. La seva participació ha aconseguit 

desencallar-la. 

El nou escenari permetrà desenvolupar un projecte hoteler 

d’alta qualitat que farà possible la rehabilitació de la Torre 

del Governador i l’ampliació del passeig de Marià Estrada 

entre la carretera i la caserna de la Policia Local. El següent 

pas ara serà la redacció d’un document urbanístic per part 

de l’inversor, el Pla de Millora Urbana, que acabarà de definir 

tots els paràmetres de la futura intervenció i que haurà 

d’aprovar l’Ajuntament d’Alella. 

Una gran notícia per al nostre poble que en el nou escenari 

recuperarà la Torre del Governador, amb la generació d’una 

activitat que repercutirà de manera positiva econòmicament 

i en la projecció exterior d’Alella.

Aprofito l’escrit per desitjar-vos un bon Nadal i feliç any nou!

fUtUR PER A cAl GovERnAdoR

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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Cal Governador ja té un únic propietari 
decidit a invertir en el sector
························································································································································
L’empresa Alebian XXI, propietària dels jardins des de maig de 2015, ha pogut completar la compra dels 
edificis gràcies a la intervenció de Juan Peláez, Marquès d’Alella.
························································································································································

La Torre del Governador ha superat el 
darrer escull per deixar de ser un edifici 
abandonat i tornar a tenir vida. L’em-
presa Alebian XXI ha aconseguit com-
pletar la compra de la totalitat de la 
finca amb la voluntat de desenvolupar 
un projecte hoteler de qualitat en 
aquest sector. Aquesta empresa, de ca-
pital rus, ja havia adquirit al maig del 
2015 la part dels jardins —més de 
17.000 m2 de terreny que representen 
el 56% de superfície del total del sec-
tor— i mantenia des de fa més de dos 
anys una opció de compra, que no 
s’acabava de materialitzar, sobre la 
parcel·la en la què es concentren la 
major part de les edificacions. 

La intervenció de Juan Peláez, Mar-
quès d’Alella, ha estat clau per poder 
desencallar l’adquisició dels edificis i 
aconseguir que tot el conjunt de la fin-
ca estigui en mans d’un únic propieta-
ri, una condició necessària per garantir 
el desenvolupament i donar viabilitat a 
aquest sector. 

L’alcalde d’Alella, Andreu Francis-
co, s’ha mostrat molt satisfet perquè 
amb la venda dels edificis s’hagi pogut 
desencallar una situació que mantenia 
aturat el desenvolupament d’un projec-
te que pugui garantir la conservació i el 
futur de la Torre del Governador. A més 
de la recuperació d’un edifici emble-
màtic inclòs dins del catàleg del patri-
moni local, l’operació també podria 
significar un revulsiu per a l’economia 
local amb la creació de llocs de treball 
i la promoció del municipi com a desti-
nació d’enoturisme. 

Els nous propietaris de Cal Gover-
nador tenen la voluntat de poder posar 
en marxa un complex hoteler de quali-
tat, que si no hi ha entrebancs i ni es 
produeixen imprevistos, podria obrir 
les seves portes l’any 2020, un cop en-

llestida tota la tramitació urbanística i 
l’execució del projecte. 

Pendent del Pla de millora urbana 
Resolta la qüestió de la propietat de 
tot l’àmbit, que afecta una superfície 
de més de 30.000 m2, ara caldrà tra-
mitar el Pla de Millora Urbana (PMU) 
que haurà de ser aprovat pel Ple de 

l’Ajuntament. El Pla de Millora Urbana 
establirà més concreció, sobre la pro-
tecció de les construccions i dels jar-
dins protegits pel patrimoni, sobre 
l’enderroc total o parcial de les dues 
plantes superiors de l’edifici principal 
i, sobre l’expropiació de l’afectació de 
vial per ampliació del passeig Marià 
Estrada.

Els edificis de la Torre del Governador formen part del catàleg del patrimoni local. 

La nova propietat projecta la construcció d’un complex hoteler. 
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·····································································································

Segones Jornades d’Ocupació 
Els ajuntaments d’Alella, el Masnou 
i Teià han tornat a organitzar aquest 
mes de novembre les Jornades 
d’Ocupació amb l’objectiu de facili-
tar eines que ajudin a la recerca de 
feina a les persones que es troben 
sense ocupació o volen canviar de 
lloc de treball. Durant tres dies, del 
30 de novembre al 2 de desembre, 
es van fer conferències i tallers sobre 
diferents aspectes relacionats amb 
la recerca de feina. A Alella es va fer 
una sessió d’imatge personal i un 
taller sobre els processos de selecció 
de personal l’1 de desembre a Can 
Lleonart.

Nous lavabos al Mercat Municipal 

L’Ajuntament ha dut a terme una nova 
intervenció de millora de les instal-
lacions del Mercat Municipal, que 
s’afegeix al conjunt d’actuacions que 
ve realitzant des de fa anys per fer més 
atractiu aquest espai i accessible tant 
per als usuaris com per als paradistes. 

La darrera intervenció inclou un 
conjunt de treballs, que van quedar 
enllestits a finals de novembre, com 
són la reforma integral dels lavabos 
públics i la seva adaptació a la norma-
tiva vigent d’accessibilitat; la reparació 
de les rajoles i el paviment del magat-
zem annex; la renovació de les reixes 

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

Amb la reforma, els serveis del Mercat 
disposen d’una bancada amb dos 
lavabos encastats i tres wàters, un d’ells 
adaptat i amb canviador de bolquers. 
···················································

de desguàs de l’interior del mercat i la 
substitució de les portes d’accés auto-
màtiques. 

Els lavabos s’han reformat de dalt a 
baix. S’han enderrocat els dos compar-
timents que hi havia d’home i dona que 
no estaven adaptats, i s’han substituït 
per una bancada amb dos lavabos en-
castats i tres wàters, un d’ells adaptat 
per a persones amb diversitat funcional 
que també disposa d’un canviador de 
bolquers. A més, s’ha renovat la instal-
lació elèctrica i les rajoles i el paviment 
de l’espai que té una superfície total de 
15,13 m2.

Més de 134.000 euros en deu anys
Aquestes darreres intervencions han 
suposat una inversió de prop de 
33.000€. En els darrers 10 anys, 
l’Ajuntament ha destinat més de 
134.000€ a la reparació i reforma de 
les instal·lacions i serveis del Mercat 
Municipal

·······················································································································································
La reforma integral dels lavabos forma part d’un paquet d’actuacions que ascendeixen als 33.000€. 

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

Renovació de canonades d’aigua 
a Mas Coll i Can Comulada 

Els serveis disposen d’un lavabo per a homes, un altre per a 
dones i un tercer per a persones amb diversitat funcional. 

Per tal d’evitar les continues avaries i 
els talls de subministrament d’aigua 
que pateixen sovint els barris de Mas 
Coll i Can Comulada, l’Ajuntament 
té previst enllestir aquest mes de de-
sembre la renovació d’una part de la 
xarxa que està més deteriorada. Així, 
aquesta primera setmana de desembre 
estava prevista la finalització dels tre-
balls de substitució de 170 metres de 
canonada del carrer Mas Coll. 

Paral·lelament, s’han iniciat els tre-
balls de renovació de les canonades al 
carrer Bononat de Comalada. Els tre-
balls tenen una durada prevista de tres 
setmanes, per la qual cosa es preveu 
que estiguin enllestits abans de les fes-
tes nadalenques. En tots dos casos es 

tracta de substituir la xarxa de fibroci-
ment per un nou tub de fosa dúctil. A 
Mas Coll s’ha aprofitat l’obra per millo-
rar les connexions i pavimentar tot el 
vial i a Can Comulada es preveu instal-
lar un nou punt hidrant. El cost de les 
dues actuacions supera els 90.000€. 

Els últims dies de treball a Mas Coll. 
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····················································································································································································································································

Canvis d’horaris als equipaments
L’Ajuntament modifica el seu horari 
amb motiu de les festes: del 19 de 
desembre al 5 de gener les oficines 
romandran obertes de dilluns a 
divendres de 8.15 a 14.30h i dijous 
no obrirà a la tarda. Can Lleonart, 
tanca del 23 de desembre al 9 de 
gener. La Biblioteca romandrà tan-
cada els dies 23, 24, 30 i 31 de 
desembre i el 5 i 7 de gener. El Con-
sultori Local obrirà només al matí el 
5 de gener i del 23 de desembre al 5 
de gener les consultes de  pediatria 
s’atendran únicament a l’ABS del 
Masnou. L’Oficina de Turisme tan-
carà al públic el 25 i 26 de desem-
bre i l’1 i 6 de gener i el 24 i 31 de 
desembre obre només al matí, de 10 
a 14.30h. El Pavelló Municipal d’Es-
ports romandrà tancat del 27 de 
desembre al 5 de gener. L’Espai Jove 
romandrà tancat del 27 de desem-
bre al 2 de gener i tampoc obrirà els 
dies 19 i 21 de desembre i 6 de 
gener. Consulteu els horaris de tots 
els equipaments a www.alella.cat/
equipaments. 

Alella recull més de 4.300 kg 
d’aliments amb el Gran Recapte 
Alella es va implicar de nou amb el 
Gran Recapte organitzat pel Banc 
d’Aliments del 25 al 27 de novem-
bre. En total es van recollir deu 
banyeres amb més de 4.300 kg 
d’aliments. La major part s’han lliu-
rar a Càritas d’Alella per cobrir les 
necessitats bàsiques del municipi.

Fe d’errors 
Al resum dels acords del Ple del 29 
de setembre publicats a El Full de 
novembre es va incloure una vota-
ció errònia. L’aprovació definitiva de 
la modificació de la plantilla i la re-
lació de llocs de treball es va apro-
var amb els vots a favor d’ERC+SxA 
i AP-CP, el vot en contra de Gd’A, 
CDC i PP i l’abstenció d’AA-CUP.

Obres de rehabilitació a la 
coberta del Pavelló Municipal 

La policia posa en marxa la 
campanya de seguretat al comerç

L’àrea de Civisme i Seguretat Ciutadana 
va posar en marxa a finals de novem-
bre la campanya anual de seguretat als 
comerços. La mesura té l’objectiu de 
prevenir els actes delictius que s’ac-
centuen amb la proximitat de les festes 
nadalenques amb l’increment de l’acti-
vitat comercial i la major afluència de 

Amb l’objectiu d’aconseguir acabar 
amb les goteres que pateix l’edifici, a 
mitjan octubre es van iniciar els tre-
balls de rehabilitació de la coberta del 

···································································································
Els treballs han de resoldre els problemes de filtracions que pateix l’edifici. 

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

Pavelló Municipal d’Esports Abelardo 
Vera.  

Els treballs consisteixen en aplicar 
un tractament especial d’impermeabi-
lització en tots el punts de major risc 
d’entrada d’humitats i la substitució 
de les claraboies existents de polièster 
per unes noves de doble capa trans-
parents que, a més d’evitar filtracions, 
permetran l’entrada de llum a l’interior 
de l’edifici. 

Els treballs van ser adjudicats a 
l’empresa Obres i Paviments Brossa SA 
per un import de 44.889€ i està pre-
vist que finalitzin a mitjan desembre. 

El Pavelló pateix des de fa temps 
filtracions que afecten, sobre tot, a la 
zona de la pista interior. 

gent al carrer. L’acció preventiva es va 
iniciar el 29 de novembre i s’allargarà 
fins al 6 de gener. Els agents visiten 
els comerços per informar els botiguers 
i facilitar-los un fullet informatiu amb 
els consells de seguretat que s’han de 
tenir en compte per prevenir i reduir el 
risc de patir actes delictius, com furts 
o estafes. Els agents també aprofiten la 
visita als comerciants per posar al dia 
les dades de contacte i la informació 
que disposen de cada establiment. 

La tasca informativa als comerços 
es complementa també amb un incre-
ment de la presència policial en totes 
les zones de la població on s’ubiquen 
comerços, ja sigui amb agents desti-
nats a aquesta tasca, o amb un incre-
ment de pas de les dotacions policials 
que habitualment patrullen pel munici-
pi. Més informació a la pàg 13 d’El Full 
i a www.alella.cat/seguretat. 

Està previst que els treballs finalitzin a mitjan desembre.

La campanya preventiva finalitzarà després de Reis. 
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····················································································································································································································································

La Festa de la Cooperació i el 25N

L’Audiència Pública s’ajorna 
al 10 de gener
L’Ajuntament ha traslladat al 10 de 
gener la convocatòria d’Audiència 
Pública per informar del pressupost 
i les ordenances municipals que 
inicialment estava prevista per al 
14 de desembre, tal i com es va 
informar en l’edició d’El Full ante-
rior. La sessió és oberta a tota la 
ciutadania i es farà a partir de les 
19h a Can Lleonart. 

Encara queden números per a les 
paneres de la Biblioteca
Fins al 15 de desembre es poden 
aconseguir números per a les tres 
paneres culturals que sortejarà el 16 
de desembre a les 18h la Biblioteca 
Ferrer i Guàrdia: la d’adults, la de 
joves i la panereta d’infants. Per par-
ticipar-hi cal demanar un mínim de 
quatre documents en préstec abans 
del 15 de desembre. 

Voleu participar a la cavalcada?
Si teniu més de 16 anys i voleu par-
ticipar a la cavalcada de Reis, us 
podeu apuntar a Can Lleonart abans 
del 12 de desembre (93 540 40 24 
i canlleonart@alella.cat).

El 18 de desembre tothom 
a córrer amb el 9è Cros d’Alella 
El diumenge 18 de desembre es 
durà a terme el 9è Cros d’Alella al 
Bosquet i el seu entorn. Com ja és 
tradicional, la data coincideix amb el 
cap de setmana en que es porten a 
terme els actes per La Marató de 
TV3. Aquesta prova atlètica forma 
part del Circuït de Cros Maresmenc 
que organitzen Gesport, el Consell 
Esportiu del Maresme i els ajunta-
ments que participen en aquestes 
proves esportives. Més informació a 
www.gesport.cat, www.cemaresme.
cat i esports@alella.cat
 
“A cent cap als 100” s’estrena 
amb una vintena de caminants 
Més d’una vintena de veïns i veïnes 
d’Alella majors de 60 anys es van 
animar a participar en la primera 
passejada del cicle “A cent cap als 
100” que es va fer el dia 30 de no-
vembre al Parc de Collserola. La pro-
pera cita és el 8 de febrer al Parc 
Natural de Sant Llorenç de Munt.

Els temes de participació centren
la 2a reunió del Consell de Poble 
···································································································
A la sessió, que es va celebrar el 29 de novembre, es va presentar l’esborrany 
del Reglament d’organització i funcionament del Consell. 

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

El 29 de novembre es va reunir el ple-
nari del Consell de Poble, per segona 
vegada des de la seva creació el pas-
sat 15 de desembre. La reunió, que 
es va celebrar a la sala polivalent de 
les antigues Escoles Fabra, va servir 
per tractar diferents temes relacionats 
amb la participació i també per donar 
a conèixer les línies generals de les or-
denances i el pressupost municipal de 
l’any vinent. 

A la reunió es va lliurar als assis-
tents l’esborrany del Reglament d’or-
ganització i funcionament del Consell 
de Poble, amb l’objectiu que les enti-
tats que formen part d’aquest òrgan de 
participació puguin fer les seves apor-
tacions abans del 31 de desembre i es 
pugui aprovar en el Ple municipal del 
mes de gener. També es va parlar de di-
ferents temes relacionats amb l’àrea de 
Participació, com són els treballs que 
s’estan duent a terme per crear la figura 

del Síndic de Greuges d’Alella i de l’es-
tudi que farà la Diputació de Barcelona 
per tal de regular el suport  que es dona 
a les entitats del municipi. Al plenari 
del Consell també es van explicar els 
dos processos de participació oberts 
per tal d’elaborar el Pla d’Adolescència 
i Joventut i el Pla d’Equitat, i es van 
exposar les línies bàsiques de les orde-
nances fiscals i el pressupost de l’any 
vinent. A la sessió van participar una 
vintena d’entitats.

La Festa de la Cooperació del 19 de novembre va ser un 
dels actes destacats de les 9es Jornades Mirades al Món. 

L’Ajuntament i les entitats de dones van celebrar actes 
contra la violència masclista, a l’entorn del 25N. 
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Ara ve Nadal!  
·······················································································································································
El 17 i 18 de desembre tothom està convidat a participar a la Fira de Nadal i el actes de La Marató.
·······················································································································································

Divendres 9 de desembre 
Encesa dels llums de Nadal! Concert de la Coral Infantil municipal d’Alella. 
Xocolatada, neules i cava, a la Plaça de l’Ajuntament

Dissabte 17 de desembre
Fira de Nadal, a la rambla d’Àngel Guimerà i a la plaça dels Germans Lleonart
Trenet de Nadal 2 parades: Les Heures i carrer Àfrica (Inici i final de trajecte)
Consulta el recorregut i els horaris a www.alella.cat/trenetdenadal
La Marató Xocolatada popular, a la plaça d’Antoni Pujadas
La Marató Mercat d’intercanvi, activitats infantils i taller de manualitats 
nadalenques, a la plaça d’Antoni Pujadas
Inflables esportius, rocòdrom i tirolina, a la Plaça de l’Ajuntament
Inflables infantils, a la plaça d’Antoni Pujadas
Inflables infantils, a la pista del carrer Àfrica
La Marató Exhibició patinatge, gimnàstica rítmica i mou-te i balla, a càrrec del 
grup d’alumnes de l’escola d’Iniciació esportiva, al Pavelló esportiu municipal
La Marató Enotast. Els vins de la nit Cap d’Any, a l’Oficina de Turisme
La Marató Mostast. El tacte del suro, a Can Lleonart
Trenet de Nadal 2 parades: Les Heures i carrer Àfrica (Inici i final de trajecte) 
Fem cagar el Tió... tot jugant! Espectacle i jocs gegants per a tota la família, 
al pati de Can Lleonart
Inflables esportius, rocòdrom i tirolina, a la Plaça de l’Ajuntament
Inflables infantils, a la plaça d’Antoni Pujadas
Inflables infantils, a la pista del carrer Àfrica
La Marató. Trobada de Corals. Concert amb la Polifònica Joia d’Alella, la Coral 
Infantil Municipal i el grup vocal de l’Escola Ressò, a la l’església de sant Feliu

Diumenge 18 de desembre
La Marató 9è Cros d’atletisme d’Alella, al bosquet (www.alella.cat/crosalella) 
Fira de Nadal, a la rambla d’Àngel Guimerà i a la plaça dels Germans Lleonart
Trenet de Nadal 2 parades: Les Heures i carrer Àfrica (Inici i final de trajecte)
La Marató Brou, croquetes i truites de patates, a la Plaça de l’Ajuntament, a càrrec 
de l’Associació de dones montserrat roig.
La Marató Activitats infantils i venda de llenya amb l’AdF,  a la Plaça de 
l’Ajuntament
Circuit de vehicles infantils, a la pista del carrer Àfrica
La Marató Taller obert de timbals amb els Timbalers del Vi, a la Plaça de 
l’Ajuntament
La Marató Bingo de Nadal, al Pavelló municipal d’esports. A càrrec del Casal 
d’Alella. La recaptació d’un cartró es destinarà a La marató

a les 18 h

de 10 a 20 h
de 10.30 a 14.30 h

11 h
d’11 a 14 h

d’11 a 14 h
d’11 a 14 h
d’11 a 14 h
d’11 a 12 h

de 13 a 14.30h
de 13 a 14.30h

de 16.30 a 20.30 h
de 17 a 19 h

de 17 a 20 h
de 17 a 20 h
de 17 a 20 h

20 h 

de 10 a 14 h
de 10 a 14 h

de 10.30 a 14.30 h
a les 11 h

d’11 a 14 h

d’11 a 14 h
  13 h 

a les 19 h

L‘encesa de llums de Nadal, del 9 de 
desembre a la Plaça de l’Ajuntament, 
serà l’inici de les activitats nadalen-
ques que s’organitzen per tal d’afavorir 
l’activitat comercial i la trobada dels 
veïns i veïnes del poble. El programa 
d’activitats té també un marcat caire 
solidari que es materialitza a través de 
la recaptació de fons per a La Marató 
de TV3, que enguany està dedicada a 
l’ictus i les lesions medul·lars i cere-
brals traumàtiques. El cap de setmana 
del 17 i 18 de desembre es concen-
tren el gruix de les activitats a l’entorn 
de la Fira de Nadal. A més de les tra-
dicionals parades nadalenques, hi 
haurà moltes altres propostes com el 
trenet de Nadal —amb inici i final de 
trajecte al carrer Àfrica i les Heures—, 
el caga Tió popular, inflables, rocò-
drom, tallers, xocolatada, mercat d’in-
tercanvi, concert de corals, especta-
cles i exhibicions i proves esportives, 
entre elles la 9a edició del Cros d’Atle-
tisme (www.alella.cat/crosalella). Les 
entitats i els centres educatius també 
sumen esforços per a La Marató orga-
nitzant diferents actes per recaptar fons 
o col·laborant amb les activitats progra-
mades per l’Ajuntament. Més informa-
ció a www.alella.cat/firanadal. 
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Rutes autoguiades des del mòbil 
·······················································································································································
L’aplicació Natura Local incorpora les rutes de la Vall de Rials i la de les Fonts d’Alella. 

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

Interès del món educatiu per les 
Jornades Ferrer i Guàrdia 

Els centres escolars celebraran el 
Dia Mundial de la Pau
Des de la comissió de festes i tradi-
cions del Consell Escolar Municipal 
s’està organitzant un acte conjunt 
de tots els centres educatius del 
municipi, públics i privats, per ce-
lebrar el Dia escolar de la No-vio-
lència i  la Pau. Es tracta d’un acte 
conjunt i simbòlic que se celebrarà 
a finals de gener a la Plaça de 
l’Ajuntament, en el qual es preveu 
la participació d’uns 300 alumnes 
en representació dels 7 centres 
educatius del poble. L’acte consis-
tirà en la penjada d’ocellets de pa-
per, la lectura conjunta d’un poema 
i la cantada d’una cançó que totes 
les escoles hauran preparat per a 
l’ocasió. La trobada d’alumnes a la 
Plaça serà una de les activitats 
destacades del conjunt d’accions 
que realitzaran els centres educa-
tius per difondre els valors de la 
pau. 

Més de 120 persones van assistir a les 
X Jornades Francesc Ferrer i Guàrdia 
d’Innovació Educativa celebrades del 9 
a l’11 de novembre. Les sessions van 
atreure un públic molt variat, sobre tot 
docents i membres d’equips directius 
tant dels centres educatius d’Alella com 
de diferents municipis del Maresme, 
però també representants de pares i 
mares de les escoles així com professi-
onals vinculats a l’educació i ciutadans 
interessats en la temàtica educativa. 

Les jornades van posar de manifest 
que cal actualitzar el propòsit de l’edu-
cació partint del fet que és un bé comú 
que ha de fer emergir els talents dels 
infants i que per aprendre cal tenir en 
compte quatre pilars: conèixer, fer, ser i 
viure en comunitat. A les sessions tam-

bé es va fer insistir que la renovació 
passa necessàriament per la correspon-
sabilitat dels diferents servir agents: 
famílies, municipis, docents i adminis-
tració. Les ponències, que es recolliran 
en format llibre l’any vinent, es poden 
consultar a www.alella.cat/jornadesfer-
reriguardia. 

Alella a l’Smart City Expo 
L’APP d’Alella alellAPProp va ser present a l’smart 
City expo World Congress que es va celebrar del 
15 al 17 de novembre a la Fira de barcelona. L’al-
calde d’Alella, Andreu Francisco, va explicar els 
detalls de l’aplicació en una sessió organitzada 
per la diputació de barcelona en la qual també 
van ser convidats els ajuntaments de manresa, 
rubí i malgrat de mar. 

Alella ja està dintre del món de Natura 
Local, una aplicació per a mòbil i taule-
tes, que convida a fer un recorregut per 
dues rutes del municipi: la ruta de la 
Vall de Rials i la ruta de les Fonts d’Ale-
lla. Es tracta de rutes autoguiades a 
través de les quals es facilita informació 
detallada sobre cadascun dels dos re-

correguts (distància i durada, desnivell, 
grau de dificultat, etc.) i una llista dels 
llocs d’interès des del punt de vista del 
paisatge, la geologia, la flora i la fauna, 
l’arquitectura o el medi ambient. 

Les rutes per Alella comparteixen la 
mateixa plataforma que altres recorre-
guts recomanats de més d’un centenar 
de municipis de Catalunya, el què con-
verteix aquesta eina en un gran apara-
dor per atreure visitants d’altres indrets 
i donar a conèixer la riquesa del patri-
moni natural del poble. 

L’APP Natura Local és gratuïta i es 
pot consultar en diferents idiomes. A 
més, permet guardar la ruta triada de 
manera que no cal tenir cobertura per 
accedir al contingut. 

L’aplicació també ofereix informa-
ció sobre els accessos, els allotjaments, 
els restaurants i els principals atractius 
històrics i culturals del poble. Actual-
ment ja té més de 26.000 descàrre-
gues.  

·······································································································
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Obertes les inscripcions al cap 
de setmana a la neu
L’àrea d’Adolescència i Joventut 
torna a organitzar un cap de set-
mana a la neu adreçat a joves d’en-
tre 14 i 30 anys. Enguany la data 
prevista és del 17 al 19 de febrer. 
Els joves majors d’edat podran triar 
entre dedicar tota la sortida a 
esquiar i fer snow únicament, com-
partir aquests esports amb altres 

activitats, o bé anar per lliure. Els 
menors d’edat només tenen la pos-
sibilitat de triar una de les dues 
primeres opcions. Les inscripcions 
es poden realitzar del 5 de desem-
bre al 21 de gener emplenant el 
formulari que trobareu a la pàgina 
www.alella.cat/sortidaneu. Més in-
formació a l’Espai Jove. 

“La città infinita” omple Can Manyé
Can Manyé es va omplir d’infants i 
les seves famílies el 26 i 27 de 
novembre a les quatre sessions de 
“La città infinita”, un taller partici-
patiu de cooperació per crear i 
recrear espais urbans, utilitzant, 
exclusivament residus industrials, 
principalment de fusta. Més de 
200 persones van participar en 
aquesta interessant proposta que té 
l’objectiu de sensibilitzar els infants 
sobre la importància del respecte al 
mediambient i la sostenibilitat.

La sala d’estudis torna a obrir  

Aquest hivern és previst que funcioni a 
ple rendiment el Servei de Gestió d’In-
formació i Recursos d’Alella. El GIRA, 
que són les inicials d’aquest servei, 
està ubicat a l’Espai Jove i s’adreça a 
totes les persones joves d’entre 16 i 
30 anys del municipi que vulguin re-
bre un assessorament individual i per-
sonalitzat en temes formatius, labo-
rals, d’habitatge, de salut, de mobilitat 
internacional o d’associacionisme, en-
tre d’altres. 

A través del GIRA també s’oferiran 
jornades i tallers puntuals a fi de donar 
a conèixer els recursos dels què els jo-
ves poden disposar, ja siguin propis del 
municipi, del territori o de fora del 

país. De manera que el servei pot ser 
una eina molt útil per ajudar al jovent 
en temes tant diversos com buscar fei-
na, compartir pis, demanar una beca o 
reprendre els seus estudis. El servei 
està gestionat pel mateix personal de 
l’Espai Jove i té per objectiu acompa-
nyar a qualsevol jove en la seva trajec-
tòria vital. 

Per poder accedir al servei només 
cal demanar hora a través de correu 
electrònic (gira@alella.cat), per telè-
fon (935497245 i 615844728) o di-
rectament a través del web de l’Espai 
16·30 (www.alellajove.cat). 

Portes obertes el 16 de desembre
El nou servei es presentarà pública-
ment el 16 de desembre en una jorna-
da de portes obertes que es farà de 17 
a 20h. L’estrena del GIRA comptarà 
amb la participació d’artistes joves 
que crearan una il·lustració de gran 
format amb la idea que els joves ale-
llencs puguin projectar els seus ideals 
de futur, una metàfora dels reptes 
claus del servei: assessorar i acompa-
nyar als joves en la seva autonomia i 
emancipació. 

···································································································
El 16 de desembre es farà una jornada de portes obertes per presentar el 
servei, que té les sigles de GIRA i funcionarà a l’hivern a ple rendiment. 

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

L’Espai Jove torna a posar a disposició 
del jovent una sala d’estudis per prepa-
rar els seus exàmens. Aquest servei es 
posa en marxa en l’època d’exàmens a 
Batxillerat, Cicles Formatius i a la Uni-
versitat per facilitar als joves, de 16 a 
30 anys, un espai adequat per estudi-
ar. La sala té accés gratuït a Internet i 
disposa d’un espai habilitat per menjar 
i beure. 

La sala d’estudis romandrà oberta 
del 2 de gener al 3 de febrer. Consulteu 
els horaris a www.alellajove.cat 
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ERC + SUMEM PER ALELLA 

GENT D’ALELLA Quantes motos estem disposats a comprar?

Des que governa l’Andreu Francisco (maig de 
2003) escoltem meravelles sobre com quedarà Can 
Calderó després d’estripar el Pla del govern anterior 
i reduir el nombre d’habitatges. Ara, ja veiem el 
colossal impacte visual de les alçades de les cases 
que es mengen literalment el valor arquitectònic 
del celler modernista de la Vinícola i de les dues 
masies. Can Serra ha quedat destrossada i a 
mitges a l’espera d’un nou comprador; Can Calderó 
quedarà perdut envoltat d’una urbanització que 
tant podria estar a la faldilla del Tibidabo com a 
Marbella. El pas dels anys ens donarà el verdader 
“impacte Francisco” al nostre poble, i encara no 
s’ha començat a arrencar les vinyes de La Serreta 
per fer-hi  cases. Entre tant, anem comprant motos. 

Com la de que Josep Oliu comprava Can Xeco 
Monnar per a rehabilitar-ho (ja ho té a la venda fent 
un negoci rodó: li ha venut els jardins dels Escolapis 
al rus i li ha sortit de franc la masia sense fer-hi 
res). Oliu, el Marquès d’Alella, l’Alcalde.... actors 
d’una operació en la que els bancs s’han inhibit de 
fer els tractes directament amb l’inversor.

Motos grans i motos petites. Com quan l’Alcalde 
li dona més valor a la paraula de la part interessada, 
com exemple recent, a la de la veïna que pateix 
i reclama, no un rescabalament personal, sinó 

Fent balanç

El 22 de desembre de 2015 el Ple Municipal va 
aprovar definitivament el Pla d’Actuació Munici-
pal 2015-2019 (PAM), el document estratègic de 
planificació que recull els objectius i les accions 
més rellevants a desenvolupar pel Govern munici-
pal durant aquest període. Aquest “full de ruta”, 
conjuntament amb la incorporació dels òrgans de 
participació previstos al Reglament de Participació,  
permet a la ciutadania, per primera vegada, con-
trastar i avaluar l’acció de l’equip de govern de for-
ma continuada, sense haver d’esperar a fer-ho cada 
quatre anys, quan ja no hi ha cap possibilitat de 
modificació. El PAM també ens assegura i ens faci-
lita una avaluació molt més objectiva dels resultats.

Arribats al darrer mes de l’any, és moment de 
començar a fer balanç de quin ha estat el grau de 
compliment, durant el primer període anual sencer 
d’aplicació, d’aquest instrument.

De les 148 accions que contempla el document 
per a tot el mandat, més de 100 eren les previstes 
per a ser realitzades o iniciades el 2016. Podem 
afirmar que s’ha assolit un compliment que, en 
conjunt, supera el 90% dels objectius fixats. Tot i 
contemplar amb satisfacció aquests resultats, tam-
bé analitzem les causes que han dificultat la seva 
total consecució. En alguns casos, ha estat perquè 

assegurar-se’n de que no tornarà a posar-se en risc 
la vida de ningú.  La seva neta va estar a punt 
d’ofegar-se a la Piscina Municipal; com la direcció  
ho nega, assumpte tancat. Com a representants 
públics, a què donem més valor? A la paraula 
d’un veí o a la que representa la concessionària de 
torn?. Ser alcalde o regidor, és el principi de tot o 
és només el fi? Quan governen i mantenen el poder 
durant tants anys, què acaba passant?.

Fa uns mesos l’Alcalde va reconèixer manca 
d’informació quan les ocupacions. Ara, amb el 
repunt de robatoris ha tornat a passar el mateix.

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

la seva aplicació estava condicionada a l’aprovació 
de normatives o lleis depenents del govern espa-
nyol “en funcions”, en altres perquè la dedicació a 
qüestions urgents o a nous temes no previstos, ha 
impedit comptar amb el temps necessari per a dur-
los a terme i, encara en alguns altres casos, perquè 
es tracta d’objectius programats durant més d’un 
exercici i, per tant, permeten una certa flexibilitat 
en el moment d’iniciar-los.

En qualsevol cas, volem incidir en el fet que el 
PAM no és un document tancat i definitiu, és un 
document viu, que ens ha de permetre recollir tant 
les seves pròpies mancances com les aportacions 
i demandes de la ciutadania, per anar-lo adaptant 
i modificant en funció de les necessitats de cada 
moment. Seguirem treballant per aconseguir-ho.

Volem aprofitar aquest espai per a felicitar pú-
blicament a la nova Junta Rectora del Casal d’Alella 
i desitjar-los tota mena d’èxits en la seva tasca.

També us volem recordar que els dies 17 i 18 
de desembre tindrà lloc la Fira de Nadal i tot un 
seguit d’actes a favor de la 25a edició de La Mara-
tó de TV3. Us animem a participar activament i a 
deixar constància, un any més, de la solidaritat que 
sempre heu demostrat. Bones festes de Nadal i un 
venturós any 2017. 
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esteve Garcia-Ossorio 
barrosso 
garciaossoriobe@
alella.cat 

CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA

ALTERNATIVA PER ALELLA-CUP El nostres suggeriments a les ordenances fiscals 

El ple d’octubre va aprovar, amb els vots a favor 
de l’equip de govern, les ordenances fiscals per a 
2017. Des d’Alternativa per Alella - CUP hem pre-
sentat tres al·legacions que considerem fonamenta-
des i oportunes, i esperem que el govern les com-
parteixi i incorpori a la normativa de recaptació. 

L’Impost de Béns Immobles (IBI) constitueix la 
principal font d’ingressos de l’Ajuntament, amb 4,8 
milions d’€ el 2017. Amb els mecanismes legals 
que tenim a l’abast, volem que s’apliqui un 50% 
de recàrrec als habitatges que porten 2 anys o més 
tancats i barrats en mans de bancs i fons d’inversió, 
com a mesura per gravar una passivitat especula-
tiva que contradiu la funció social de l’habitatge. 
Proposem destinar aquests ingressos a polítiques 
municipals d’habitatge social i redistribuir així  part 
dels possibles beneficis dels qui pretenen enri-
quir-se a costa d’aquells que han perdut casa seva 
durant la crisi.

D’altra banda, volem que també s’apliqui una 
bonificació del 50%  per als qui instal·lin plaques 
fotovoltaiques (tèrmiques o elèctriques) en el seu 
domicili sense tenir-ne l’obligació legal. És absurd 
que en un país privilegiat en hores de sol no s’in-
centivi tant com es pugui l’autonomia energètica i, 
en canvi, seguim ballant l’aigua als oligopolis ener-

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Estat impropi, ajuntament aliè

La degradació de l’estat espanyol segueix el seu 
curs, a bon ritme. Hi ha, però, una certa confusió 
respecte de causes i efectes. El “problema catalán” 
no és l’efecte, sinó causa principal. No volem mar-
xar perquè Espanya s’estigui degradant, sinó que 
Espanya s’està degradant a marxes forçades per-
què hem desconnectat. El problema no és conjun-
tural, dels partits de torn (ja sense torn) o de la 
situació econòmica, sinó estructural, de fons. És la 
incapacitat genètica de l’estat per reconèixer la na-
ció catalana, que li ha explotat a la cara. Mai l’estat 
havia acceptat allò de les “nacionalidades” que diu 
una Constitució que fa contorsions per no haver de 
citar Catalunya (i el català), però que Catalunya la 
travessa de cap a peus com un fantasma. És un 
problema que l’estat té arrelat al cor: la legalitat és 
seva i n’ha abusat fins petar-se’n la legitimitat, i ara 
només li queda imposar per la força la seva legalitat 
corrompuda.

Sí, el problema és sobretot de legitimitat: l’estat 
ha perdut la legitimitat a Catalunya. Ja no reco-
neixem com a propis Constitució i Estatut, i sen-
se adhesió ciutadana les normes constitucionals, 
a diferència de les altres lleis, són completament 
estèrils. Si no es reconeixen com a pròpies no ser-
veixen per a res. Aquesta mena de desconnexió és 

irreversible i no admet cirurgia estètica. L’estat ens 
tenia ben lligats, només havia de respectar aquell 
estatut retallat, més administratiu que polític, on 
anàvem a quedar atrapats una bona temporada. 
Però, volent apretar-lo encara més, va desfer el nus 
amb la sentència 31/2010 del seu Tribunal Cons-
titucional, que va anular la voluntat dels catalans 
manifestada en referèndum. Aquell referèndum, 
el de l’estatut, era el nostre vincle amb l’Espanya 
constitucional, i se’n van riure. L’estat democràtic 
es podreix per causa d’un referèndum que havia 
“guanyat”. Aquest, podríem dir, és el sarcasme que 
resumeix la història d’aquesta falsa “gran nación”.

A Alella cada dia que passa es fa més evident 
que l’actual majoria absoluta amb què es banya 
l’alcalde li ha (auto)atorgat un “plus de legitimitat” 
que li permet evitar fer política (“faci com jo i no es 
fiqui en política”, que diuen que deia aquell). El lle-
gat dels tretze anys de l’era franciscana pot ser com 
una bomba de neutrons: deixar intactes les parets 
del consistori aniquilant la vida política que hi ha a 
l’interior. D’excés de legitimitat també es mor. 

Bon Any 2017!

gètics i  donant suport tàcit a la política bel·ligerant 
del Govern de l’Estat contra l’aprofitament solar.

L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana preveu recaptar 1,8 milions 
d’euros el 2017. En aquest punt volem que s’equi-
pari la parella de fet al matrimoni en la reducció 
prevista de la quota de  transmissió per causa de 
mort, i que s’ampliïn aquestes reduccions també 
als fills, pares, adoptants i adoptats convivents que 
esdevinguin hereus, també si el motiu de no con-
vivència era que el difunt estava ingressat en una 
residència o similar per motius de salut. I alhora 
proposem una bonificació menor per transmissió 
de la propietat per causa de mort entre familiars 
directes no convivents.

Respecte la taxa de publicitat en espais públics, 
proposem que sempre que s’autoritzi la instal·lació 
de publicitat en espais públics es faci constar ex-
pressament també l’obligació de retirar-la a càrrec 
del sol·licitant un cop acabi el termini de conces-
sió. D’aquesta manera contribuirem a la millora del 
paisatge urbà i ens estalviarem de veure als carrers 
i equipaments municipals rètols i anuncis d’activi-
tats que ja no existeixen. 

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 Al cap de l’any

Comencem desembre i ens acostem ja al final de 
l’any. És una data on acostumem a fer balanç de 
tots aquells moments i fets que hem projectat pel 
nostre poble i que ens obliga a fer una anàlisi de tot 
allò que hem assolit, fins a allò que caldria conti-
nuar millorant. 

D’altra banda, entrem en un periode de contras-
tos, on tradició i modernitat es barregen de forma 
natural. Els nostres hàbits en la manera de viure 
aquestes dates ha canviat molt. La tecnologia ha 
permès el consum a distància, però les compres 
en el comerç de proximitat han de continuar sent 
les que donen una millor atenció al client i una mi-
llor garantia en els productes que tenen a la venda. 
Apostem per les nostres botigues, les que tenim al 
costat de casa, d’aquesta manera afavorirem a te-
nir viu un teixit comercial que dóna llocs de treball 
i que enriqueix el nostre poble. Anar a comprar a 
Alella, és quelcom més que un acte de consum. 
És passejar, és parlar amb la seva gent, és gaudir 
del seu entorn, i és l’oportunitat per tastar un bon 
vi d’Alella.

I és en aquest sentit que amb el mes de desem-
bre també arriben un munt d’activitats al voltant 
de les festes de Nadal. Aquest serà el tercer any 
que celebrarem l’encesa de l’enllumenat de Nadal 

Glòria mans
manscg@alella.cat

Totes les persones d’Alella ens mereixem ser escoltades!

El 28 d’Octubre del 2016, es va aprovar en el ple 
donar suport al referèndum i al Procès Constituent 
de Catalunya. No obstant això, no podem demanar 
que es visqui dins del marc de la legalitat quan som 
nosaltres mateixos els que proposem, exposem i 
convidem a no complir-la. Com bé exposa el repre-
sentant de la ANC: Sr. Frago en els seus comunicats, 
lluitem pel Benestar del nostre país i del benestar 
de la seva gent, “de tota la seva gent”, dels seus fills 
i dels seus néts; aquesta és la tònica de la família 
Popular, que les seves gents es trobin recolzades i 
escoltades en els nostres Municipis. Actualment i 
com a ciutadans del carrer el que percebem des del 
Partit Popular d’Alella i així ens transmet molta gent 
d›Alella és el seu malestar i la seva incomoditat en 
veure que el nostre municipi no compleix amb les 
lleis i el Civisme, ens imposen una bandera «in-
constitucional» i «exilien» la que per Llei és legal, 
quan hi ha una Llei expressa, on es prohibe exposar 
o exhibir banderes o simbolos d’aquesta indole en 
espais Públics.. No és coherent exigir d’una banda 
democràcia i per un altre actuar en rebel·lia. Totes 
les persones ens mereixem ser escoltats. 

La junta del Partido Popular no puede terminar 
este escrito sin expresar su mas sentido Pésame y 
transmitir su más profundo dolor por la Pérdida de 

a la Plaça de l’Ajuntament. És el tret de sortida 
de l’inici de la campanya nadalenca i té com ob-
jectiu dinamitzar el comerç del nostre poble alhora 
que també vol contribuir a ambientar els carrers 
en aquestes festes. Alella es prepara per acollir tot 
un seguit d’activitats, el gruix de les quals es con-
centra durant el cap de setmana del 17 i 18 de 
desembre i que ha preparat l’Ajuntament amb la 
col·laboració de diferents entitats del municipi per 
festejar el Nadal. Però durant novembre i desembre 
el nostre poble mostra també la seva cara més soli-
dària participant activament, tant en la festa solidà-
ria organitzada per Alella Negocis, com en el Banc 
d’Aliments amb el gran Recapte o en la Marató per 
la investigació de malalties que se celebrarà el pro-
xim 18 de desembre. 

Des d’aquestes línies, voldriem agrair la feina 
feta aquests últims anys per la Junta sortint de 
l’entitat del Casal d’Alella i felicitar i animar a la 
nova Junta, escollida el passat 27 de novembre, 
a continuar realitzant una bona tasca social en el 
nostre poble. 

Us desitgem un Bon Nadal i un Feliç Any nou!

nuestra compañera de Partido, la Sra. Rita Barberá. 
Todos estamos expuestos a una persecución me-
diática y a un juicio injusto. Pero toda persona acu-
sada de un delito tiene derecho a que se le suponga 
inocente mientras no se demuestre su culpabilidad 
conforme la ley y con un juicio... DEP Compañera

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP
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Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 27 D’OCTUBRE  DE 2016.  Consulteu les actes dels plens municipals al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Aprovació d’expedient de modificació de crèdit. 
El Ple va aprovar una modificació de crèdit de 126.000€,  la 
major part dels quals es destinaran a la compra de terrenys del 
c/ Santa Madrona i al canvi de canonades a Can Comulada.
Aprovat per unanimitat
Modificació ordenança fiscal de gestió, liquidació i ins-
pecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
Aprovat per unanimitat
Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’IBI 
El tipus impositiu de l’IBI es manté al 0,629 per als béns 
urbans i al 0,70 per als béns rústics. S’incorporen les qua-
tre fraccions de pagament recollides al calendari fiscal. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i AP-CP CDC, 
AA-CUP, el vot en contra de Gd’A i l’abstenció del PP. 
Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de 
la plusvàlua. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, AA-CUP 
i PP i l’abstenció de Gd’A i CDC.
Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la 
taxa de documents administratius.
Aprovat per unanimitat
Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de 
la taxa cementiris.

Aprovat per unanimitat
Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de 
la instal·lació de quioscos en la via pública. 
Aprovat per unanimitat
Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de 
la instal·lació d’ocupació de terrenys d’ús públic amb tau-
les i cadires amb finalitat lucrativa.  
Aprovat per unanimitat
Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de 
la instal·lació parades, atraccions, espectacles i rodatges. 
Aprovat per unanimitat
Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de 
preus públics.
Aprovat per unanimitat
Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de 
la taxa de publicitat 
Aprovat per unanimitat
Suport al referèndum i al procés constituent.
Aprovat amb el vot a favor de ERC+SxA, CDC i AA-CUP, el 
vot en contra del PP i l’abstenció de Gd’A i AP-CP
Suport als encausats per la tancada del rectorat de la UB. 
Aprovat amb el vot a favor de ERC+SxA, AP-CP, Gd’A, 
CDC i AA-CUP i l’abstenció del PP.

Durant l’activitat comercial
No acumuleu diners a la caixa enregistradora i preneu mesures de seguretat 
quan es faci el tancament de la caixa, com ara tancar bé l’establiment i baixar 
les persianes. 
Efectueu ingressos a les entitats bancàries de forma regular i amb discreció.
Instal·leu, sempre que sigui possible, xips de seguretat en els productes.
Esteu atents als moviments estranys o comportaments sospitosos de les 
persones que accedeixen a l’establiment. 

Amb les targetes de crèdit 
Recordeu que les targetes de crèdit són personals i intransferibles.
Quan feu un cobrament comproveu que coincideixen les dades de la targeta 
amb la identitat de la persona compradora.
En cas de dubte sobre la legalitat de la targeta no efectueu l’operació comercial. 
Si detecteu alguna irregularitat, aviseu a la persona encarregada o al servei de 
seguretat i, en cas de no disposar-ne, aviseu a la policia amb discreció.
Eviteu qualsevol tipus de confrontació i actueu amb normalitat.

Amb el cobrament en metàl·lic 
Comproveu les mesures de seguretat i les particularitats que presenten els bitllets.
Si creieu que un bitllet és fals, no l’accepteu. En cap cas inicieu una discussió. 
Si veieu que la persona no vol esperar l’arribada dels serveis de seguretat, no 
us hi oposeu. Intenteu retenir-ne mentalment les característiques físiques, la 
roba i, si es dóna el cas, la descripció del vehicle i els acompanyants.

Col·laboració ciutadana
Si teniu coneixement d’un fet delictiu o en sou testimonis, truqueu a la policia i 
espereu l’arribada de la patrulla sense tocar res.

Denunciar un robatori
si sou víctimes d’un robatori al vostre comerç 

o activitat heu de saber que podeu presentar la 
denúncia a:

Mossos d’Esquadra
Policia Local 

Per Internet a l’adreça www.mossos.net. en aquest 
cas cal signar una còpia de la denúncia dins de 

les 72 hores següents a qualsevol comissaria dels 
mossos d’esquadra o de la Policia Local.

més informació a www. alella.cat/seguretat

93 555 24 12
Policia Local Alella 

Mesures de seguretat per als comerços 

112 
emergències 

092 
policia local
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OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 - www.alella.cat
de 19 de desembre al 9 de gener:
de dilluns a divendres de 8.15 a 14.30 h. dijous tarda tancat. 

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092 · 112 Urgències

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55
Tancat: 23, 24, 30 i 31 de desembre i 5 i 7 de gener
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
Tancat del 23 de desembre al 9 de gener
de dilluns a divendres de 8 a 14 h
de dilluns a dijous de 16 a 21 h

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

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

ESPAI JOVE (Antigues Escoles Fabra)
93 540 72 45 
www.alellajove.cat
Tancat 19 i 21 i del 27 de desembre al 2 de gener.
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
Tancat: 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener. 
24 i 31 de desembre obert de 10 a 14.30 h 
de dimecres a dissabte 10 a 14.30 h i de 15.30 a 17.30 h 
diumenge de 10 a 14.30 h. dilluns i dimarts tancat 

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS ABELARDO VERA 
Tancat del 25 de desembre al 5 de gener
93 540 19 93

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

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

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

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

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

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
93 790 55 60

Serveis

629 727 293
649 919 129
659 999 755
659 494 043 (adaptat i 7 places) 
639 134 403

TAXIS D’ALELLA

Servei de taxi al preu de 2€
Per a majors de 65 anys i persones amb discapacitat 
La resta d’usuaris amb un límit de 6 viatges anuals
de dilluns a divendres de 7 a 20 h.

93 555 23 39 

TAXI A DEMANDA

DEIXALLERIA MÒBIL
Del 27 al 31 de desembre (1 de gener tancat) 
i del 24 al 29 de gener de 2017
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 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: DESEMBRE - GENER 

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 i 1 de gener    BERNAL C/ el masnou, 30 · 93 540 03 83
6 de gener                                MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
7 i 8 de gener                           GÓMEZ rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
14 i 15 de gener                       MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
21 i 22 de gener                       BERNAL C/ el masnou, 30 · 93 540 03 83
27 i 28 de gener                       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

25N Dia contra la Violència Masclista 

De 17 a 20h Espai Jove*
Presentació i portes obertes del GIRA, servei de Gestió d’Informació i 
Recursos d’Alella, adreçat a joves de 16 a 30 anys.

18h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Sorteig de la panera, la panera jove i la panereta cultural. 

18h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 
Pica pica de comiat de les activitats del primer trimestre. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

20h Espai Jove*
Debats d’actualitat. Crisi a la mediterrània. En commemoració del 
Dia Internacional del Migrant que se celebra el 18 de desembre. De-
bat conduït per Stop Mare Mortum. Gratuït. www.alellajove.cat 

Divendres 16 de desembre

18h Plaça de l’Ajuntament*
Encesa de llums de Nadal. Actu-
ació de la Coral Infantil d’Alella. 
Xocolatada popular, cava i neules 
(www.alella/firanadal) 

Divendres 9 de desembre 
De 10 a 14h Rambla d’Àngel Guimerà i plaça Germans Lleonart*
Fira de Nadal (www.alella.cat/firanadal). 

10h El Bosquet*
9è Cros d’atletisme. www.alella.cat/crosalella. Suport a La Marató..

De 10.30 a 14.30h Carrer les Heures i carrer Àfrica*
Trenet de Nadal (www.alella.cat/trenetdenadal). 

11h Plaça de l’Ajuntament
Brou, croquetes i truites de patates. Recollida de joguines noves i 
usades amb bon estat per a la Creu Roja. Suport a La Marató.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig 

D’11 a 14h Plaça de l’Ajuntament
Activitats infantils i venda de llenya. Suport a La Marató.
Organitza:  ADF Alella 

D’11 a 14h Carrer Àfrica* 
Circuit de vehicles infantils. 

13h Plaça de l’Ajuntament
Taller obert de timbals. Suport a La Marató.
Organitza:  Timbalers del Vi d’Alella

19h Pavelló Municipal d’Esports
Bingo de Nadal. La recaptació d’un cartró es destinarà a La Marató. 
Organitza: Casal d’Alella 

Diumenge 18 de desembre 

D’11 a 14h i de 17 a 19.30h Pati de Can Lleonart*
Patge Reial. Recollida de cartes per al Reis de l’Orient.

D’17 a 19.30h Can Lleonart
Taller de fanalets. És gratuït però les places són limitades. No cal 
inscripció prèvia.
Organitza: Esplai Guaita’l

Dimecres 4 de gener

De 10.30 a 13h Can Lleonart
Taller de fanalets. És gratuït però les places són limitades. No cal 
inscripció prèvia.
Organitza: Esplai Guaita’l 

18.30h Passeig dels Germans Aymar i Puig*
Cavalcada de Reis. Recorregut: passeig del Germans Aymar i Puig, 
Can Lleonart, Riera Principal, carretera BP-5002, Rambla d’Àngel Gui-
merà, Empedrat del Marxant, Torrent de Vallbona, Les Heures, Rambla 
d’Àngel Guimerà, Empedrat del Marxant i final a la Plaça de l’Ajunta-
ment, on els infants podran lliurar les cartes als Reis. 

Dijous 5 de gener 

De 10 a 20h Rambla d’Àngel Guimerà i plaça Germans Lleonart*
Fira de Nadal (www.alella.cat/firanadal) 

10.30h Can Lleonart 
Lliurament de premis del concurs de pessebres i diorames. 

De 10.30 a 14.30h i de 16.30 a 20.30h Carrer les Heures i Àfrica*
Trenet de Nadal. Consulteu el recorregut i els horaris a www.alella.
cat/trenetdenadal. Dos parades: les Heures i carrer Àfrica. 

D’11 a 12h Pavelló Municipal d’Esports* 
Exhibició de patinatge, gimnàstica rítmica i mou-te. A càrrec d’alum-
nes de l’EIE. Suport a La Marató. 

D’11 a 14h Plaça d’Antoni Pujadas*
Xocolatada, mercat d’intercanvi i taller de manualitats nadalenques, a 
càrrec dels delegats i delegades de l’Institut Alella. Suport a La Marató.

D’11 a 14h i de 17 a 20h Plaça de l’Ajuntament* 
Activitats infantils: inflables, rocòdrom tirolina 

D’11 a 14h i de 17 a 20h Plaça d’Antoni Pujadas* 
Inflables infantils

D’11 a 14h i de 17 a 20h Pista del carrer Àfrica* 

Inflables infantils

13h Oficina de Turisme*
Enotast. Els vins de la nit de Cap d’Any. Talcomraja (Joan Munich 
d’Arenys de Munt) Escumós (Quim Batlle) amb torrons i neules, i una 
retransmissió de les campanades. Suport a La Marató.

13h Can Lleonart* 
Mostats. El tacte del suro. Cal inscripció prèvia. Suport a La Marató.

De 17 a 20h Pati de Can Lleonart* 
Fem cagar el Tió... tot jugant! Espectacle i jocs gegants. 

20h Església de Sant Feliu* 
Trobada de corals. Concert Coral Polifònica Joia, Coral Infantil d’Alella i 
grup vocal de l’escola de música Ressò. Suport a La Marató. 

Dissabte 17 de desembre 



L’AJUNTAMENT D’ALELLA 
US DESITJA 
UN BON NADAL 
I UN FELIÇ ANY 2017

Can Manyé, una antiga masia 
reconvertida en fàbrica tèxtil, 
actualment centre d’art i creació.

Dibuixos realitzats pels alumnes 
del taller d’art de Can Manyé.

17 i 18 desembre 2016

La Fira 
de Nadal
Parades d’artesania, decoració, 
turrons, embotits, formatges... 
Activitats infantils
Caga tió
Trenet de Nadal 
Activitats per a La Marató

regala’t 
i regala!
www.alella.cat/firanadal

100% OPACITAT75% OPACITAT


