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Instal·laran un sistema de control de 
matrícules per evitar robatoris.

Alella ja recull el 45% dels residus de 
forma selectiva.

Les escoles fan jornades de portes 
obertes per preparar el proper curs. 

El 17 de gener es va posar la primera pedra de l’equipament 
cultural del carrer de Santa Madrona. 

Ara va de debò! 
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Andreu
Francisco i Roger
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En portada
La primera pedra de l’espai cultural

I el dia va arribar. El passat 17 de gener vam posar la primera 

pedra del nou Espai Cultural d’Alella, un equipament que 

s’ubicarà entre els carrers de Santa Madrona i la plaça de 

Can Patatina i pel que un nombrós grup de persones fa molts 

anys que hi treballem. Les obres comencen aquesta primera 

quinzena de febrer i s’haurien de finalitzar en el termini d’un 

any. Si tot va tal com està previst, el podrem inaugurar l’estiu 

de 2017 i estrenar la seva programació regular a la tardor 

de l’any vinent. Però aquest nou espai no només servirà per 

poder gaudir d’una programació estable de música, teatre, 

cinema o dansa. També disposarà d’espais per a l’escola mu-

nicipal de dansa i per a l’assaig musical.

Vull reiterar l’agraïment a l’associació Casal d’Alella per la 

seva generositat en cedir al poble d’Alella el sòl de l’anti-

ga sala, part majoritària de la parcel·la on s’edificarà el nou 

equipament. Aquesta entitat disposarà d’unes magnífiques 

instal·lacions en la nova edificació, en les que podrà seguir 

desenvolupant la seva activitat social.

També els proppassats 18 i 19 de gener es van dur a ter-

me dues audiències públiques, la primera per informar la 

ciutadania de les línies bàsiques del pressupost municipal 

i les ordenances fiscals per a 2016 i el Pla d’Actuació Mu-

nicipal, amb prop de 150 accions per a tot el mandat. A la 

segona es va tractar, de manera conjunta amb els Mossos 

d’Esquadra, la situació de la seguretat i de la prevenció da-

vant de l’increment de robatoris a domicilis sofert l’any pas-

sat. Des de l’Ajuntament ja s’han impulsat dues mesures que 

ens permetran estar més preparats davant aquesta realitat: 

la incorporació de fins a 4 nous agents de policia local i el 

desplegament d’un sistema preventiu basat en la lectura de 

matrícules de vehicles que, en els dos casos, estaran opera-

tius aquesta primavera. 

TRET dE SoRTIdA

7
Portes obertes a les escoles
Els actes del dia de les dones

EDICIÓ I COORDINACIÓ:

Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament d’Alella

d.L. B-17963-84 

Feu-nos arribar els vostres dubtes o suggeriments a comunicacio@alella.cat, consulteu www.alella.cat i a 
través de mòbil alellAPProp seguiu-nos a facebook i a twitter

5
Més demanda del taxi a demanda

6
Més recollida selectiva i menys residus

8
“Un arxiu del paisatge d’Alella”a Can Manyé
Més de 3.000 visitants a l’Oficina de Turisme

4
Sistema de control per prevenir robatoris 
L’Audiència Pública parla de seguretat

9
Al març arriben les Biblioteques amb dO
Els joves treuen rendiment a la sala d’estudi



3FEBRER 2016

Primera pedra del nou espai cultural

El nou espai cultural d’Alella comença 
a convertir-se en una realitat. El passat 
diumenge, 17 de gener, es va donar el 
tret de sortida a la construcció del nou 
equipament, que ha d’esdevenir l’espai 
de trobada i de difusió cultural del mu-
nicipi, amb la col·locació de la primera 
pedra, un acte simbòlic d’inici d’obres 
que l’Ajuntament va fer extensiu a la 
ciutadania i a les entitats del municipi, 
donada la importància i el valor que 
per als veïns i veïnes d’Alella té aquest 
edifici.

L’acte va comptar, entre d’altres, 
amb la presència de la consellera de 
Governació, Administració Pública i 
Habitatge, Meritxell Borràs; la delega-
da del Govern de la Generalitat a Bar-
celona, Núria Colomé; el secretari de 
Cooperació i Coordinació d’Administra-
cions Locals, Joaquim Ferrer; l’alcalde 
d’Alella, Andreu Francisco, els regidors 
i regidores de la Coorporació i mem-
bres de l’entitat del Casal d’Alella. 

Les obres van ser adjudicades en 
el Ple municipal de l’1 de desembre a 
l’empresa Xavier Alsina SA per un im-
port de 1.928.256€ i el termini previst 
per enllestir-les és de dotze mesos. El 
contracte inclou la construcció de l’edi-
fici, però no la instal·lació del mobiliari 
i la dotació dels espais que s’hauran 
d’adjudicar posteriorment, i que tenen 
un cost estimat de prop de 800.000€.

Més de 2.000 m2 de superfície construïda
Per les seves dimensions i les seves 
característiques el nou espai cultural 
ha d’esdevenir un dels principals punts 
de trobada de la ciutadania. Estarà 
situat entre els carrers de Santa Ma-

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

Les obres van ser adjudicades per un 
import de 1,9 milions d’euros i 
el termini previst per enllestir-les
és de dotze mesos. 
···················································

drona, Santa Teresa i la plaça de Can 
Patatina, i disposarà d’una superfície 
construïda de 2.162 m2, dividida en 
planta baixa i dos pisos (més una part 
soterrània vinculada a l’espai escènic).

L’edifici acollirà una sala polivalent 
d’un total de 800 m2, que inclouen 
la sala, l’espai escènic, el magatzem 
i els camerinos. La sala estarà dota-
da de grades retràctils i un ampli es-
pai escènic, amb capacitat per a 300 
persones assegudes i entre 500 i 600 
de peu dret amb les grades retràctils 
recollides. El nou equipament disposa-
rà de dues sales destinades a l’escola 
de dansa, amb els vestidors correspo-
nents, una sala de música i tres bucs 
d’assajos.

El projecte aprovat preveu destinar 
un espai de prop de 300 m2 per a ús 

social del Casal d’Alella. L’equipament 
també disposarà d’una altra sala poli-
valent, més petita, amb capacitat per a 
60 o 70 persones, a més de despatxos. 
L’accés al centre cultural es farà des de 
la plaça de Can Patatina i l’entrada a 
l’espai del Casal es preveu des del car-
rer de Santa Madrona, amb un accés 
alternatiu pel carrer de Santa Teresa.

El projecte parteix d’un acord sig-
nat per l’Ajuntament i el Casal d’Alella 
l’any 2014, un cop descartada la pos-
sibilitat de tirar endavant el projecte 
del nou equipament a Can Calderó -per 
la conjuntura econòmica i l’elevat cost 
de les obres- segons el qual l’entitat va 
cedir l’Ajuntament la propietat de la 
finca del carrer de Santa Madrona, nú-
mero 12. L’Ajuntament ha adquirit dos 
solars més per construir l’equipament. 

·······················································································································································
El 17 de gener es va posar la primera pedra del nou equipament cultural del carrer de Santa Madrona. 
·······················································································································································

El 17 de gener es va posar la primera pedra del nou equipament cultural del carrer de Santa Madrona. 
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Audiència Pública de seguretat
Per tractar la problemàtica dels robato-
ris, l’Ajuntament va convocar una ses-
sió específica dedicada a la seguretat i 
prevenció dins de la primera Audiència 
Pública del mandat. La sessió, ober-
ta a tota la ciutadania, es va celebrar 
el 19 de gener al gimnàs de l’Institut 
Alella amb l’assistència de prop d’un 
centenar de persones i la intervenció 
dels Mossos d’Esquadra. Prèviament, 
s’havia realitzat una primera sessió 
d’Audiència Pública, el 18 de gener, a 
Can Lleonart en la qual es va informar 
del pressupost, les ordenances fiscals i 
el Pla d’Actuació Municipal. 

·······················································································································································
El contracte, en procés d’adjudicació, preveu la instal·lació de càmeres de lectura de matrícules a 18 punts del poble.  

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

Eixample 11 consumats i 2 temptatives
Nova Alella 11 consumats i 2 temptatives
Alella Parc 11 consumats i 1 temptativa
Mar i M./Gaietana 10 consumats i 2 
temptatives
Mas Coll 10 consumats i 2 temptatives
Can Teixidó 9 consumats i 4 temptatives
Can Comulada 5 consumats i 1 temptativa 
Casc Urbà 5 consumats 
Soleia/Serreta/Solaia 4 consumats i 1 
temptativa
Font de Cera 4 consumats i 1 temptativa
Can Magarola 3 consumats
Vallbona 1 consumat i 1 temptativa
Can Sors 1 consumat i 1 temptativa
Ibars Meia 1 consumat
Total consumats 86 
Total temptatives 18 

Incidències amb intervenció de la Policia Local 
o Mossos d’Esquadra, amb o sense denúncia 
presentada. 

S’inicia el procés per instal·lar un sistema de 
control preventiu de vehicles per evitar robatoris  

L’Ajuntament ha obert el concurs per 
adjudicar un sistema de control d’accés 
de vehicles, com a mesura preventiva 
per evitar que es produeixin robatoris a 
domicilis. El sistema d’enregistrament 
òptic, que es preveu desplegar durant 
els propers mesos, contempla la instal-
lació de càmeres de lectura de matrícu-
les de vehicles a 18 punts del municipi, 
que per la seva ubicació estratègica per-
meten controlar els principals vials 
d’accés als diferents barris del poble. 

Segons el plànol d’ubicació inclòs 
al plec de condicions, es preveu instal-
lar càmeres a les entrades als barris de 
muntanya, com Alella Parc, Font de 
Cera, Can Magarola, Vallbona, Can Co-
mulada, Mas Coll, i també al Casc 
Urbà, Eixample, Ibars Meia i els barris 
de la part baixa del municipi, Gaieta-
na, Canonge, Can Teixidó o Can Sors.  

El sistema ha de permetre identifi-
car les matrícules dels vehicles i el seu 
comportament als punts del control 
preventiu —durant tots els dies de l’any 
i les 24 hores del dia, en les diverses 
condicions meteorològiques—per com-

parar-les amb llistes de vehicles inclo-
sos en les bases de dades policials i 
alertar, en temps real, en el cas que al-
gun dels vehicles detectats estiguin en 
aquest llistat. El cost de licitació és de 
157.300€, IVA inclòs. 

Una mesura preventiva
La instal·lació d’aquest sistema de 
control preventiu forma part del Pla 
d’Actuació Municipal 2015-2019 i té 
per objectiu tractar de reduir el número 
de robatoris i l’alarma social que han 
generat en alguns barris del poble. 
L’any passat es van registrar un total de 
86 robatoris i 18 temptatives, en les 
quals van intervenir la Policia Local i/o 
Mossos d’Esquadra. En aquest re-
compte s’inclouen tots els casos amb 
intervenció policial, amb independèn-
cia que els fets hagin estat o no denun-
ciats. Així el número total de robatoris i 
temptatives denunciades és de 76. Els 
robatoris a domicilis es van començar 
a incrementar fa dos anys amb un total 
de 81 casos registrats al llarg de tot 
l’any 2014. 

Aprovació definitiva del pressupost
El Ple va aprovar definitivament el 
7 de gener el pressupost municipal 
per a l’exercici 2016. Els comptes 
van ser aprovats amb els vots a fa-
vor de l’equip de govern ERC+SxA 
i Alella Primer-CP i el vot en contra 
dels grups de l’oposició Gd’A, CDC, 
Alternativa per Alella-CUP i PP. A 
l’aprovació definitiva es va estimar 
una de les cinc al·legacions presen-
tades pel grup municipal de Alter-
nativa per Alella-CUP relativa al 
compliment dels límits dels com-
plements específics, de productivi-
tat i gratificacions. El pressupost 
ascendeix a 13.257.957 euros, xi-
fra que suposa un increment del 
12,6% respecte a 2015. 

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

Robatoris per barris
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Més demandes del taxi a demanda
·······················································································································································
Els trajectes es van incrementar un 50% l’any 2015 amb prop de 3.500 viatges.  
·······················································································································································

Va començar l’any 2010 amb 22 usua-
ris i ja són 143 les persones que habi-
tualment utilitzen el servei de taxi a 
demanda. En cinc anys de funciona-
ment, el servei ha realitzat un total de 
8.587 recorreguts i la demanda ha 
anat creixent de manera significativa 
any rere any. El primer any es van rea-
litzar 190 trajectes i l’any 2015 es va 
tancar amb un total de 3.468 viatges, 
un 50% més que a l’exercici anterior. 

L’evolució de la demanda demostra 
que aquest servei s’ha convertit en un  
bon mitjà per cobrir les necessitats de 
transport de les persones grans o amb 
problemes de mobilitat del municipi. 
De fet, altres ajuntaments s’han inte-
ressat per aquest sistema de transport 
i estan estudiant la manera d’imple-
mentar-lo a les seves poblacions.  

El servei, pioner al Maresme, és 
fruit d’un conveni de col·laboració sig-
nat l’any 2010 amb els taxistes d’Ale-
lla per facilitar els desplaçaments a 
majors de 65 anys i persones amb di-
versitat funcional, física o sensorial.

L’any 2013 es va ampliar l’ús del 
servei a totes les persones empadrona-
des a Alella però, en aquest cas, amb 
un límit de 6 viatges anuals. Per l’ús 
del transport, l’usuari paga 2€ per tra-
jecte i l’Ajuntament assumeix els 4€ 
restants. El servei funciona de dilluns a 

divendres, de 7 a 20h, i per fer-ne ús 
cal efectuar la reserva amb antelació 
trucant al telèfon 93 555 24 51, en 
l’horari habitual de l’Ajuntament. 

El desplaçament a les diferents pa-
rades de bus i les seves immediacions  
és la destinació més demandada, se-
guida del Consultori Local, la Plaça de 
l’Ajuntament, Can Gaza i Can Lleonart. 

L’Ajuntament està estudiant la pos-
sibilitat d’ampliar les destinacions i 
l’ús d’aquest servei per donar resposta 
a algunes de les necessitats planteja-
des per la ciutadania. Una de les qües-
tions que està valorant l’equip de go-
vern és incloure destinacions de fora 
del municipi, com ara l’hospital de 
Can Ruti o l’Àrea Bàsica de Salut del 
Masnou.  

La regidoria de Mobilitat també 
manté contactes amb la Direcció Ge-

El servei va tancar l’any amb 143 usuaris i usuàries. 

Les destinacions 

des de la posada en marxa del servei l’abril de 
2010 s’han fet un total de 8.578 viatges amb les 
següents destinacions:

Parades de bus  2.335 viatges
Centre de Salut    1.973  viatges
Plaça de l’Ajuntament   1.884  viatges
Can Gaza    1.114    viatges
Can Lleonart     841 viatges
Pavelló Municipal    390 viatges
Jutjat de Pau      22 viatges
Policia Local               19 viatges

neral de Transport de la Generalitat 
per tal de poder incrementar les expe-
dicions del servei de bus que comuni-
ca Alella amb Barcelona, al menys a 
les hores puntes d’anada i tornada. 
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Més recollida selectiva i menys residus

El canvi de sistema de gestió de residus 
que es va posar en marxa el gener de 
2015, deixa resultats positius de reci-
clatge en el seu primer any de funcio-
nament. L’exercici es va tancar amb 
un increment important de totes les 
fraccions que es recullen de forma se-
lectiva i una reducció de la fracció resta. 

De les 5.457 tones de residus do-
mèstics generats a Alella l’any passat, 
2.444 tones, prop del 45% es van reco-
llir de forma selectiva, el què suposa un 
increment d’11 punts respecte a l’any 
anterior. En el recompte anual, cal des-
tacar l’augment important de la fracció 
orgànica, amb un increment de més del 
61%. El balanç també es positiu en les 
altres fraccions. La recollida selectiva 
d’envasos, vidre i paper i cartró va créi-
xer entre el 19 i el 13%. 

La fracció que més s’incrementa és 
el de la roba usada: es van recollir 30 
tones, més del doble que l’any anterior. 
L’increment s’explica, sobre tot, per la 
instal·lació de cinc contenidors nous de 
roba i sabates usades al municipi.

RESTA
FORM      
CARTRÓ
VIDRE
ENVASOS
DEIXALLERIA
ROBA

TOTAL           

2015
3.013 tones
1.246 tones

239 tones
259 tones
164 tones

  *506 tones 
30 tones 

5.457 tones 

2014
3.648 tones

770 tones
  211 tones
217 tones
139 tones
566 tones 
14 tones

5.565 tones 

Variació (%)
-17,4 %

+61,8 %
+13,5 %
+17,9 %
+19,4 %

-10,7 %
+123,3 %

-1,9 %

LES XIFRES

········································································································
La recollida selectiva de residus s’apropa al 45%, 11 punts més que l’any anterior. 

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

A més de l’augment de la recollida 
selectiva, cal destacar també una re-
ducció de l’1,9%, 108 tones menys, 
dels residus generats. Aquests dos fac-
tors tenen com a conseqüència directa 
una reducció de més del 17% de la 
fracció resta o de rebuig.  

564 kilograms l’any per persona
L’any passat cada alellenc i alellenca va 
generar 564 kg de residus, 11 kg menys 
que el 2014. El descens és molt més 
pronunciat si es compara amb anys an-
teriors. Fa vuit anys, l’any 2007, es ge-
neraven 737 kg per persona i any.

Prohibit fer foc fins l’octubre
Del 15 de març al 15 d’octubre està 
prohibit fer foc en els terrenys fores-
tals poblats o no per espècies arbò-
ries i els 500 metres que els envol-
ten, segon el que estableix el Decret 
64/1995 de la Generalitat, per pre-
venir incendis forestals. Està prohi-
bit cremar rostolls, marges i restes 
d’aprofitaments forestals, agrícoles 
o de jardineria i fer focs d’esbarjo. 
En les parcel·les de les urbanitzaci-
ons es podrà fer foc quan s’utilitzin 
barbacoes d’obra amb mataguspi-
res. El Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació pot 
autoritzar, de manera extraordinà-
ria, realitzar determinats treballs i 
activitats. Per a obtenir aquest per-
mís, cal presentar la sol·licitud a les 
oficines comarcals del departa-
ment. 

Les elevades temperatures de la tardor i 
de l’hivern han afavorit la proliferació de 
la processionària del pi i han fet avançar 
el cicle biològic de les erugues. Per tal 
de combatre aquesta plaga i reduir-ne 
l’afectació, l’Ajuntament va fer un trac-
tament fitosanitari als pins i cedres dels 
espais públics del municipi a mitjans 
gener, com a complement d’un altre que 
es va fer al mes de novembre amb un 
producte ecològic. Aquest tractament, 
que es preveu repetir a principis de fe-
brer, consisteix en ruixar les copes dels 
arbres amb l’ajuda d’una pistola nebu-
litzadora i d’un canó polvoritzador de 
gran abast. L’objectiu es tractar de redu-

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

*La deixalleria va estar tancada durant quatre mesos 

L’Ajuntament pren mesures per 
combatre la processionària del pi

ir la presència de les erugues i evitar 
que continuï el seu cicle de vida. 
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····················································································································································································································································

Portes obertes a les escoles
···································································································
Els centres educatius obren les seves portes a les famílies abans de les 
preinscripcions escolars del curs 2016-2017. 

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

Alella celebra el Dia de les Dones

Què fer després de l’ESO?
Dins del marc del programa Parlem 
d’Educació, l’Ajuntament ha progra-
mat una xerrada d’orientació acadè-
mica amb el títol “I després de 
l’ESO què?”, adreçada a  famílies 
amb fills i filles de 3r i 4t d’ESO i 
professionals interessats. La sessió 
es farà el 3 de març a les 19h a les 
antigues Escoles Fabra. 

Teatre musical també per a adults 
El projecte “Alella viu la Música”, 
que promou l’Ajuntament amb la 
col·laboració del Centre d’Estudis 
Musicals Ressò, segueix creixent i 
obre les portes als adults. Aquest 
mes de febrer comença una nova 
activitat, els tallers de teatre musi-
cal per a persones majors de 20 
anys. Les classes seran impartides 
per Carlos Gramaje, actor i cantant 
vinculat a la companyia Dagoll Da-
gom, i es faran tots els dimecres a 
partir del 17 de febrer, de 20 a 
21.30h. El preu és de 48 euros 
mensuals i les inscripcions es po-
den fer al Centre d’Estudis Musicals 
Ressò, de dilluns a divendres de 17 
a 19h. Per participar-hi no es re-
quereixen coneixements previs.  

Més de 900 alumnes participen en 
el programa “Anem al Teatre” 
Un total de 904 alumnes de l’Esco-
la Fabra, l’Escola la Serreta i l’Insti-
tut Alella participen aquest curs en 
el programa “Anem al Teatre”, que 
promou la Diputació amb la col-
laboració de l’Ajuntament, amb 
l’objectiu de despertar l’interès pel 
teatre, la música i la dansa, i edu-
car la sensibilitat artística dels jo-
ves i dels infants. El programa ofe-
reix als centres docents la 
possibilitat d’assistir en horari esco-
lar a espectacles de teatre, dansa i 
concerts de música que es realitzen 
a diferents teatres de la comarca. 

Els Tres Tombs 

Escola la Serreta
dimecres 17 de febrer, de 17 a 19h
Escola Fabra
dijous 18 de febrer, de 17.30 a 19h   
Institut Alella 
dilluns 22 de febrer, a les 16.45h         
Llar d’infants Els Pinyons
dissabte 16 d’abril, de 10 a 13h 
Santa Maria del Pino
Visites personalitzades
Llar d’infants La Caseta 
Visites personalitzades
Escola bressol El Campanar 
Visites personalitzades

www.alella.cat/centreseducatius 

Portes obertes
Els centres educatius d’Alella han 
programat jornades de portes obertes 
per donar a conèixer les instal·lacions 
i els seus projectes educatius, perquè 
les famílies puguin triar escola per als 
seus fills i filles de cara al curs vinent. 
Al tancament d’aquesta edició d’El Full 
restava pendent de publicació el calen-
dari de preinscripció i matriculació per 
part de la Generalitat, però tot apunta 
que les del segon cicle d’infantil, pri-
mària i secundària començaran a finals 
de març, un cop passades les festes de 
Setmana Santa. Amb aquestes previ-
sions, l’Escola la Serreta obrirà portes 
el 17 de febrer, l’Escola Fabra, el 18 
de febrer i l’Institut el 22 de febrer. La 
llar d’infants Els Pinyons fa la jornada 
de portes obertes el 16 d’abril. Més 
informació a www.alella.cat/educacio

Alella celebrarà el Dia Internacional de 
les Dones des d’una perspectiva trans-
versal. La regidoria d’Equitat lidera un 
programa que inclou activitats organitza-
des per diferents àrees com ara Adoles-
cència i Joventut, Cultura, Educació i 
Promoció Turística, en el qual també par-
ticipen les entitats de dones del poble.

El tret de sortida es donarà el 22 de 
febrer a l’Espai Jove amb el taller mo-
nogràfic “Desemmascarant els micro-
masclismes quotidians”. En aquest ma-
teix espai, el 2 de març, s’ha programat 
un altre monogràfic contra la violència 
masclista. Les dones d’Alella, centren 
també la visita guiada que organitza 
l’Oficina de Turisme per al dissabte 27 
de febrer. I a Can Lleonart, la tertúlia 
del 3 de març està dedicada a analitzar 
el paper de la dona a través de la histò-
ria de l’art. 

Acte institucional i altres activitats
El 8 de març, a les 13h, es farà la lec-
tura del manifest a la Plaça de l’Ajunta-

ment i seguidament hi haurà una taula 
rodona a Can Lleonart sobre la reforma 
horària. Els actes continuen el dia 10 
amb un debat d’actualitat sobre dones 
a l’Espai Jove i la participació de l’es-
criptora Imma Monsó al Club de lectu-
ra de la Biblioteca. La celebració acaba 
dissabte, 12 de març, amb un especta-
cle d’animació infantil a la Plaça de 
l’Ajuntament. 

Les entitats també s’hi sumen
Com cada any les dues entitats de do-
nes d’Alella també s’afegiran als actes 
del 8 de març. L’Associació Dones So-
lidàries ho farà repartint flors pels co-
merços i els carrers del centre del po-
ble d’11 a 13h el mateix dia 8 de 
març. L’Associació de Dones Montser-
rat Roig participa amb una taula dolça 
(8 de març), el 2n campionat femení 
de canastra (11 de març) i el tradicio-
nal  sopar de celebració que es farà el 
12 de març a Can Cabús. Més informa-
ció a www.alella.cat/dona. 
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Can Manyé mostra “Un arxiu del paisatge d’Alella”, 
elaborat per alumnes de les escoles Fabra i La Serreta

Can Manyé ens convida a redescobrir 
el paisatge d’Alella a partir de tots els 
elements recollits, arxivats i catalogats 
per un bon grapat de nens i nenes del 
nostre poble. L’exposició, que es podrà 
visitar del 4 al 20 de març, porta per 
títol “Un arxiu del paisatge d’Alella” i 
és fruit del treball realitzat pels alum-
nes de P4, P5, 1r, 3r i 5è de l’Escola la 
Serreta i pels alumnes de P5 i 2n de 
l’Escola Fabra al llarg del primer i se-
gon trimestre d’aquest curs. 

Ideat i dinamitzat pel Servei Educa-
tiu de Can Manyé, el projecte està co-
missariat per Artur Muñoz i coordinat 
per Anna Rosat. Es tracta d’una pro-
posta artística i educativa a través de 
la qual els alumnes han pogut desco-
brir nous i diferents aspectes del pai-
satge alellenc. Aquest descobriment, 
materialitzat a través dels elements 
catalogats, permetrà als visitants rein-
terpretar, amb ulls d’infant, aquest ter-
ritori compartit. 

Els coordinadors del projecte, amb 
el suport dels mestres de les escoles, 
han acompanyat els infants en el pro-
cés de recol·lecció i arxiu del nostre 
paisatge. Com és el paisatge d’Alella? 
Quines característiques té? Hi ha un 
color d’Alella? Quina olor fa? Quins són 

····································································································
El treball vincula art i educació i es podrà visitar del 4 al 20 de març. 

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

els seus elements més característics? 
Podem fer un arxiu del paisatge? Com i 
per què arxivem? Aquestes són algunes 
de les preguntes que els nens i nenes 
s’han fet a l’hora de desenvolupar 
aquesta proposta. Aquestes qüestions 
es resolen en el projecte expositiu que 
es podrà veure a Can Manyé.

Amb aquesta proposta, l’espai d’art 
i creació, convida els visitants a rein-
terpretar i pensar sobre l’arxiu que els 
nostres infants han començat, així com 
a continuar amb l’inacabable tasca de 
l’arxiver, de prendre consciència del 
paisatge que ens envolta i de preservar 
el nostre patrimoni natural i cultural.  

Can Manyé anima la ciutadania a 
participar en aquest treball, aportant 
un color, una olor, un objecte o una 
textura del paisatge d’Alella que vosal-
tres mateixos podreu arxivar, el mateix 
dia de la inauguració de l’exposició. 
Serà el divendres 4 de març a les 
19.30h. 

Més de 3.000 visitants anuals a l’Oficina de Turisme
························································································································································
Més del 80% dels usuaris procedeixen de Catalunya i el 63% tenen entre 36 a 65 anys. 

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

L’Oficina de Turisme d’Alella ha atès en 
els darrers tres anys prop de 10.000 
visitants. L’any 2015 van passar per 
aquest equipament un total de 3.150 
persones, un 4% més que a l’any ante-
rior. Les visites es concentren, sobre 
tot, en moments de celebració de de-
terminats esdeveniments com ara la 
Festa de la Verema, el Festival d’Estiu, 
la Setmana del Vi, i d’altres activitats 
que s’organitzen periòdicament com 
les visites guiades o l’Enotast. 

Les procedències 
El públic que visita l’Oficina és majori-

tàriament català. Més del 80% proce-
deix de Catalunya i un 4% de les per-
sones ateses provenen de la resta de 
l’Estat Espanyol. Així poc més d’un 
15% del total de visitants que es van 
atendre l’any passat eren turistes es-
trangers, entre els quals destaquen la 
presència d’usuaris francesos, angle-
sos i alemanys.  

La franja d’edat d’entre 36 i 65 
anys és la més habitual, amb més del 
63% dels visitants. La visita als cellers 
i l’interès pel territori DO Alella i les ca-
minades pel parc, són les principals 
motivacions dels visitants. 
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·················································································································

Més de 50 joves a la sala d’estudi 

Mig centenar de joves han aprofitat la 
sala d’estudi de l’Espai Jove per prepa-
rar els seus exàmens durant el mes de 
gener. Aquest servei es posa en marxa 
en l’època d’exàmens a Batxillerat, Ci-
cles Formatius i a la Universitat per 
facilitar als joves, de 16 a 30 anys, un 
espai adequat per estudiar. La sala té 
accés gratuït a Internet i disposa d’un 
espai habilitat per menjar i beure. A 

més, obre tots els dies, de 10 a 24h de 
dilluns a divendres, i de 10 a 20h els 
caps de setmana. 

Al març arriben les Biblioteques amb DO 
························································································································································
És la quarta edició d’una iniciativa promoguda pel Servei de Biblioteques de la Generalitat que uneix vi i literatura en 
un recorregut en el qual participen 49 biblioteques públiques de les 11 DO de Catalunya.

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

La Biblioteca Ferrer i Guàrdia torna a  
implicar-se amb la iniciativa de Biblio-
teques amb DO. Enguany se celebra la 
quarta edició amb la participació d’un 
total de 49 biblioteques públiques 
d’11 DO de Catalunya. La proposta té 
per objectiu acostar la cultura del vi 
amb la literatura, la música, la poesia, 

Activitats a la Biblioteca Ferrer i Guàrdia 

Dissabte 5 març, 11h Taller familiar. A càrrec de Núria Campmajó.
Dijous 10 de maig, 20h Club de lectura amb la visita d’Imma Monsó per parlar del llibre “No se sap mai”
Dimarts 15 de març, 17.30h Hora el conte amb Sandra Rossi i el conte “Cesc i la bruixa Fil·losera”.
Divendres 18 de març. 11h “Gotim de contes”. Espectacle especial per a persones pluridiscapacitades. A 
càrrec d’Elisabeth Ulibarri.
Dimecres 30 de març, 19.30h Literatura amb sentits.

Consulteu la programació complerta de Biblioteques amb dO a www.alella.cat/bibliotequesambdo

els contes, la gastronomia i les diverses 
manifestacions i llenguatges culturals a 
través d’una àmplia proposta de ser-
veis d’informació i d’activitats per a 
tots els públics. Un programa variat i 
de qualitat que es desenvolupa de ge-
ner a desembre, i que cada mes està 
dedicat a una DO. 

La DO Alella, protagonista al març
El mes de març el protagonisme se 
centra en la Denominació d’Origen Ale-
lla. A més de la Biblioteca Ferrer i 
Guàrdia d’Alella, enguany s’han sumat 
al projecte les biblioteques públiques 
de set municipis més de la DO: Marto-
relles, Tiana, El Masnou, Sant Fost de 
Campsentelles, Vilanova del Vallès, 
Cabrils i Llinars del Vallès. 

Propostes de salut a l’Espai Jove
L’Espai Jove acull dues propostes de 
salut adreçades a adolescents i les 
seves famílies. Són dues exposici-
ons itinerants de la Diputació de 
Barcelona. “El tabac al descobert”, 
es pot veure del 4 al 18 de febrer, i 
té per objectiu prevenir el tabaquis-
me. La segona és “Treu-li suc a la 
sexualitat”, una mostra adreçada als 
adolescents, de 12 a 16 anys, que 
vol transmetre una visió positiva i 
saludable de la sexualitat i que es 
podrà visitar del 25 de febrer a l’11 
de març. Les exposicions es com-
plementen amb sessions de sensibi-
lització als centres educatius. 

Convocada la Mostra Literària
Del 15 de febrer a l’11 de març es 
poden presentar a Can Lleonart els 
treballs de la fase local de la XXXIII 
Mostra Literària del Maresme. El 
veredicte es farà públic el 8 de 
maig a les 12h, dins del programa 
d’Espais de Poesia. Vegeu les bases 
a www.alella.cat/mostraliteraria.

···································································································
L’espai tornarà a obrir els mesos de maig i juny, coincidint amb l’època d’exàmens.

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

Recursos per a adolescents
Una dotzena d’adolescents fan servir l’espai 
educatiu de deures, un servei assistit per un 
educador, que ofereix un seguiment en les tas-
ques escolars i que funciona dimarts i dijous, 
de 16 a 17h.  És un dels recursos que l’Espai 
12·16 ofereix als adolescents de 12 a 16 anys. 
Però n’hi ha d’altres, com ara l’espai d’anglès, 
per adquirir competències bàsiques de l’idioma, 
o el servei d’orientació d’itineraris formatius per 
a estudiants de 4t d’ESO. L’Espai 12·16 és també 
un lloc de trobada per estudiar, jugar, xerrar o 
escoltar música. 
Més informació a www.alellajove.cat 
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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 Transparència i bon govern

Per a Gent d’Alella el bon govern és el que està 
orientat i al servei de tota la ciutadania, sense ex-
clusió. De vegades hi ha conflicte d’interessos, i 
de vegades hi ha poca reivindicació de d’interès 
general i excessiva per a allò que és privat. Sempre, 
aquest govern tira pel dret sense informar prèvia-
ment o informat quan tot està decidit o fins i tot 
licitat. Alguns dels veïns de l’entorn de la Fundació 
Aymar i Puig estan queixosos pel soroll d’una cam-
pana extractora que veureu fàcilment com alleja 
l’entorn arquitectònic. Aprofitant el Pla de Millora 
Urbana que s’acaba d’aprovar per a l’ampliació de 
la Residència, Gent d’Alella ha proposat al govern 
una reunió amb els serveis tècnics per a explicar 
els veïns afectats les obres que s’hi faran. 

Sempre, l’Ajuntament, hauria de fer audiències 
públiques prèvies a les grans intervencions a la via 
pública. Pot ser així, els “bams” de davant del Sorli 
no serien tant elevats, o ja s’hauria entomat una 
solució millor per a la polseguera del davant. I a 
les reunions que el govern convoqui, la oposició ha 
d’estar convidada. Així ho hem demanat per escrit 
el desembre passat i esperem resposta, també per 
escrit. Per transparència.

Un conflicte que tenim és per la seguretat. No 
recordo cap reunió tan nombrosa com la que es 

El gerent i el cost dels polítics 

Dels 13,3 milions d’euros del pressupost municipal 
per a 2016 pràcticament l’única decisió que s’ha 
qüestionat des de l’oposició és la creació de la figu-
ra d’un gerent. Es tracta d’una inversió estratègica 
per tal de crear una direcció tècnica amb l’objectiu 
de poder fer més feina i d’una manera més eficient. 
Mitjançant  un procés de promoció interna entre els 
actuals treballadors municipals de major qualifica-
ció professional, es designarà la persona que pren-
drà les regnes administratives i tècniques de l’Ajun-
tament. Aquesta persona percebrà 62.764,40 € 
bruts anuals, incrementant la seva actual retribució 
a l’hora que augmenta en responsabilitat.

El primer beneficiari d’aquesta decisió serà la 
ciutadania. Des de 2003 l’Ajuntament ha evolu-
cionat. Ni el pressupost, ni els serveis que ofereix, 
ni la complexitat legislativa són les mateixes. La re-
cent aprovació de les lleis de transparència estatal 
i catalana, entre d’altres, exigeixen uns nivells de 
compliment només possibles si l’Ajuntament treba-
lla de manera encara més eficient.

A més, el Pla d’Actuació Municipal aprovat 
aquest desembre estableix el compromís del govern 
fins al 2019 i fixa prop de 150 accions, la gran 
majoria de nova implementació. 

Significa això que l’alcalde i regidores i regi-

va fer al gimnàs de l’Institut el més de gener. Pro-
bablement, fruit de la pressió de molts veïns que 
s’estan mobilitzant des de l’estiu passat. Hauríem 
d’entomar ja el Pla Local de Seguretat i no deixar-lo 
pel 2017.

La sentència a favor de l’Ajuntament i contrà-
ria a Rials S.A. és una magnífica notícia. També 
ho seria que l’Ajuntament fes una bona gestió del 
manteniment i protecció de la Vall de Rials; perse-
guint l’abocament de residus, fent un seguiment de 
els ceps que s’arranquen, de les parcel·les sense 
cultivar, de les solucions que després no ho son pel 
manteniment de les rieres. Només cal passejar una 
mica per Rials per sentir llàstima de com està; veu-
re brutícia i abandonament. 

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

dor de govern tindran menys feina? Ans al contra-
ri, aquesta nova direcció tècnica vindrà a assumir 
responsabilitats noves o algunes que requerien una 
major dedicació. Els nous reptes requeriran el mi-
llor de totes i tots nosaltres, electes i personal de 
l’Ajuntament, per aconseguir que s’acompleixin.

Una altra xifra que s’ha difós per dues vega-
des des de Gent d’Alella és que s’ha incrementat 
«el cost dels polítics més d’un 13%». Això no és 
cert. El 2015 el cost dels polítics, electes i personal 
eventual, va ser de 265.073,60€ i el 2016, ha-
vent prescindit de la persona de confiança política 
que donava suport a l’alcaldia, és de 261.400€. El 
que sí que ha variat a l’alça són els diners que es 
dediquen als regidors i regidores de l’oposició. Dels 
24.400€ dotats el 2015 hem passat als 44.800€ 
per a 2016. Des d’ERC i SxA sempre hem cregut 
que és imprescindible que l’oposició pugui fer la 
seva feina en les millors condicions possibles. Per 
això es dota als quatre portaveus dels grups muni-
cipals d’un sou brut de 10.200€ anuals, un telèfon 
mòbil i un ordinador portàtil a més d’un espai físic 
a l’Ajuntament per dur a terme la seva tasca.

La ciutadania espera del seu Ajuntament el 
millor, i cal que hi posem els recursos per fer-ho 
possible.
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Esteve Garcia-Ossorio 
Barrosso 
garciaossoriobe@
alella.cat 

CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA

ALTERNATIVA PER ALELLA-CUP Política i polítiques

 “Sóc la Gabriela Serra, sóc vella, lletja i gorda. I 
vull que se’m jutgi per arribar als 64 anys lluitant 
incansablement pel manteniment de la vida, per la 
dignitat de totes les persones i dels pobles i per la 
llibertat i la solidaritat amb el conjunt de la huma-
nitat.” Així de contundent va obrir Serra el passat 
27 de gener la roda de premsa per denunciar els 
atacs masclistes que diverses dones que integren la 
CUP han patit aal llarg dels darrers mesos.

L’eclosió d’insults sexistes -en moments puntu-
als on dones que exerceixen la política tenen una 
gran projecció mediàtica- no és un fenomen nou. 
Qui no recorda l’allau de comentaris de tota mena 
dirigits cap a Carme Chacón quan, com a ministra 
de Defensa, va passar revista a les tropes militars 
en un estat de gestació avançada? Els insults, però, 
van més enllà de l’estat espanyol; també s’han diri-
git comentaris denigrants des de les xarxes socials i 
els mitjans de comunicació de manera sistemàtica 
vers dones com Najat Vallaud-Belkacem –des que 
va entrar a formar part de l’actual govern francès- o 
Laura Boldrini –presidenta de la Cambra de Dipu-
tats a Itàlia.

La humiliació i els insults cap a les dones que 
assumeixen responsabilitats polítiques és un feno-
men estès i global, i no podem justificar que els 

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Revista Alella 

L’altra cara de la llibertat de premsa és la llibertat 
d’elegir i rebre informació, inclosa la llibertat de col-
laborar o no amb els mitjans de comunicació. CDC 
ha decidit responsablement deixar de col·laborar 
amb la REVISTA ALELLA.  Qualsevol informació re-
ferida a CDC que s’hi publiqui o es deixi de publicar 
no comptarà en cap cas amb la nostra participació. 
Que no ens vinguin a buscar: ni donarem l’opinió, 
ni confirmarem ni desmentirem res. La REVISTA 
pot seguir fent amb CDC el que ha vingut fent fins 
ara, només faltaria, però que ho faci sense el nostre 
concurs. Res més lluny de voler influir en la seva 
llibertat de fixar continguts i d’opinar, ni de negar 
el dret a equivocar-nos que tenim tots plegats. Però 
que no comptin amb CDC per a disfressar d’ob-
jectivitat el seu dubtós expedient professional amb 
nosaltres. En tot cas estarem atents a la veracitat 
de la informació que publiqui, i valorarem també la 
que deixi de publicar. 

El problema ve de lluny, de molt abans de la 
nostra queixa pel tractament que se’ns va dispensar 
en la tramitació del POUM (maig 2010): la línia 
marcada pel director Ramon Ruiz sempre ha estat 
bel·ligerant amb el nostre partit. A la seva particu-
lar manera, això sí. Una pluja fina de bel·ligerància 
que és negada amb un posat d’innocent sorpresa i 

falsa indignació. I aquest és el fons del problema: 
mai CDC hauria pres una decisió com aquesta si en 
lloc d’un  tracte mesquí es trobés davant d’una críti-
ca política oberta, valenta, per dura o injusta que la 
poguéssim arribar a considerar. La batalla de la dis-
crepància política s’ha de poder lliurar amb argu-
ments en l’àmbit públic. Sempre hi hauria d’haver 
espai per al debat. Però aquest no és el cas: CDC 
no té marge ni tan sols per a la rèplica en aquesta 
nebulosa d’innocència professional i falsa neutrali-
tat darrera la qual s’amaga la REVISTA ALELLA per 
a practicar la petita insídia i l’oblit selectiu.  

No creiem que el fet que la REVISTA ALELLA 
(i també personalment el seu director) estiguin 
subvencionats per l’Ajuntament sigui causa directa 
ni principal de la seva particular desconsideració 
amb CDC. Evidentment que existeix una certa di-
guem-ne àrea de confort i d’afinitat amb qui paga, 
però més aviat som de l’opinió que és precisament 
pel fet de rebre diners públics que el director Ra-
mon Ruiz persevera a parlar-nos des d’un púlpit de 
falsa neutralitat des del qual, almenys pel que fa 
a CDC, pretén alguna cosa més que alliçonar-nos. 

atacs a les dirigents de la CUP especialment les 
darreres setmanes han estat per causa d’un mo-
ment polític tens i excepcional. 

El silenci davant aquestes agressions, el sobtat 
emmudiment de comentaristes i representants po-
lítics dóna cobertura i normalitza els insults i l’as-
setjament contra les dones.

L’ofensiva centrada en les nostres representants 
polítiques és una expressió més del masclisme que 
enverina tots els àmbits de la societat i que cerca 
convertir les dones en objectes i no en subjectes.

És per això que és una responsabilitat de tots i 
totes la construcció d’una república que garanteixi 
l’exercici efectiu i no només nominal del dret a una 
vida digna i plena.

Les dones han de participar plenament en el 
debat i en l’activitat política sense ser insultades i 
assetjades ni per fer-ho ni per ser-ho.

 

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@hot-
mail.com

PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS El Pla d’Actuació Municipal 

Després d’haver obert un procés de debat i de va-
loració amb la ciutadania, amb les entitats i amb 
els diferents grups polítics del consistori, definitiva-
ment, el passat 22 de desembre vàrem aprovar el 
Pla d’Actuació Municipal per aquest mandat 2015-
2019. Aquest Pla d’actuació, és un document que 
té com a punt de partida l’acord que es va signar 
el juny de 2015 entre les formacions d’ERC+SxA 
i Alella Primer-Candidatura de Progrés i en el qual 
s’hi troben incorporats els projectes i accions a re-
alitzar juntament amb la seva calendarització, du-
rant els pròxims quatre anys. Definit en vuit àmbits 
diferents, el document recull la voluntat de millora 
de la realitat del nostre municipi, començant per 
incentivar la participació i les noves tecnologies, per 
tal de fer aquesta administració més transparent i 
afavorir la regeneració democràtica.

Entre d’altres aspectes, reforça l’àrea d’atenció 
a les persones per fer front a les desigualtats, la 
pobresa i l’exclusió social. Es potencia l’educació 
com a eix de progrés, impulsant el coneixement, la 
formació, la creativitat i la innovació, posant espe-
cial atenció en els i les joves, que tant estan patint 
la falta de projectes de futur. Fent que l’esport formi 
part del dia a dia de la gent, com una eina que pro-
mou la socialització, la integració i cohesió social i 

Glòria Mans
manscg@alella.cat

Vivienda digna y pobreza energética en Alella 

Sabemos todos que la administración de nuestro 
municipio está muy unida a las necesidades de los 
habitantes de Alella. Es cierto que muchos ciuda-
danos afectados buscan ayuda y soluciones en el 
Consistorio. Sin embargo nuestro Ayuntamiento, 
desgraciadamente, trabaja individualmente sin 
contar con la oposición, a la que le gustaría colabo-
rar con sus ideas.

También es cierto que el Consistorio hace lo 
que puede sin ningún tipo de ayuda por parte de la 
Generalitat de Cataluña. Ella tiene la competencia 
y potestad exclusiva de las políticas sociales, así 
como la clave para poder transferir a los ayunta-
mientos los recursos necesarios para solucionar los 
problemas sociales. Solamente el año pasado tenía 
una deuda con los consistorios, consejos comarca-
les y diputaciones provinciales, de 667 millones de 
euros. 

Las mociones son para buscar soluciones y no 
para hacer demagogia y darse jabón para sentirse 
bien.

Estamos hartos de buenas palabras por parte 
de la Generalitat y falsas promesas que se lleva el 
viento. Queremos hechos reales y más compromiso 
por parte del Gobierno Central de Cataluña.

¿Y qué pasa en nuestra comarca del Maresme 

millora la nostra salut. D’altra banda, s’incrementa 
el suport a l’emprenedoria, apostant per la compe-
titivitat del comerç local, el turisme i els serveis, 
fent el possible per reactivar l’economia i impulsar 
la creació de més i millors oportunitats d’ocupa-
ció en el municipi. Fomentar la cultura, tant des 
de l’ajuntament com amb la col·laboració de les 
diferents entitats que contribueixen a mantenir-la. 
L’inici de la construcció del nou Espai Cultural i de 
l’equipament de l’entitat del Casal d’Alella n’és un 
exemple i un dels projectes del PAM que ja s’està 
tirant endavant. 

Alella Primer-CP, des del primer moment, hem 
agafat el compromís de dur a terme tot allò que des 
de les nostres àrees tenim responsabilitat directe 
així com també amb la resta d’accions que han de 
fer-se efectives en aquest mandat. La importància 
del treball fet des del govern de manera transversal 
entre les diferents àrees permetrà que aquest Pla 
d’Actuació Municipal assoleixi amb èxit els seus 
objectius.

donde en el Consejo Comarcal manda ERC? ¡Ya es 
hora de que se pongan las pilas para encontrar so-
luciones tangibles!

Para la problemática de la vivienda digna y 
la pobreza energética, la comarca de Osona hace 
tiempo que encontró una solución entre los ayunta-
mientos y la colaboración de empresas, por ejem-
plo.

El Partido Popular de Alella está de acuerdo en 
pedir y reclamar a la Generalitat soluciones para 
nuestros ciudadanos en situaciones delicadas, para 
así poder ayudar con sentido común al sustento de 
esta problemática que tenemos hoy en día en nues-
tro querido pueblo.
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Acords del Ple
PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT D’ALELLA DEL 24 DE SETEMBRE. Podeu consultar l’acta de Ple  a www.alella.cat

L’Ajuntament, amb la col·laboració del col·lectiu local de taxistes, va posar en 
marxa el 2010 aquest servei públic amb l’objectiu de facilitar la mobilitat i l’acces-
sibilitat als serveis bàsics des de tots els veïnats del municipi.

Qui se’n pot beneficiar?
Totes les persones empadronades a Alella.
Ús il·limitat per a majors de 65 anys i persones amb diversitat funcional.
Ús limitat a 6 serveis anuals per a la resta de persones que no formen part 
d’aquests dos col·lectius.

Horari i desplaçaments
De dilluns a divendres, no festius, de 7 a 20h.
Cobreix la recollida de persones que han sol·licitat el servei al seu domicili o lloc 
indicat i el seu trasllat a les següents destinacions: Consultori Local, Complex Es-
portiu Municipal, Can Lleonart, Can Gaza, Plaça de l’Ajuntament, Jutjat de Pau, 
Comissaria de la Policia Local, parades d’autobús del municipi (inclosa la del Port 
del Masnou).

Quin cost té per a la persona usuària?
El preu és de 2€ per un trajecte (el retorn al domicili es considera un segon trajecte). 
L’Ajuntament es fa càrrec dels 4€ restants, fins als 6€ que és el preu fixat amb els 
taxistes. S’admet la compartició de vehicle: dues o més persones es posen d’acord i 
viatgen en el mateix servei pel mateix preu.

Com s’hi pot accedir?
Cal efectuar la reserva amb antelació trucant al telèfon 93 555 24 51, de dilluns a 
divendres, de 8.15 a 14h, i dijous també de 16.15 a 19.30h.

2€ euros per trajecte. 
De dilluns a divendres, 

de 7 a 20h

Més informació a: 
www. alella.cat/taxiademanda

Servei de taxi a demanda 

Cal trucar a 

93 555 24 51

Aprovació del Compte General de l’Ajuntament. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP i l’abs-
tenció de Gd’A, CiU, APA-CUP i PP.  
Modificació de crèdit
El Ple va aprovar una modificació de crèdit de 55.000€ 
que es destinen al manteniment i reparació de zones pú-
bliques i edificis municipals, la instal·lació d’una escultura 
al giratori de Can Sans i millores a l’Escola Fabra. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i AP-CP, el vot en 
contra de Gd’A, CiU i APA-CUP i l’abstenció del PP. 
Declaració de sectors prioritaris per a la contractació de 
personal laboral temporal o funcionaris interins. 
El Ple va acordar els sectors prioritaris per a la contrac-
tació de personal laboral temporal o el nomenament de 
funcionaris interins per cobrir les necessitats urgents de: 
compliment de serveis mínims (neteja viària, enllumenat, 
residus, abastament d’aigua, clavegueram, pavimentació), 
assessorament legal, fiscalització de la gestió econòmica i   
serveis de tresoreria, seguretat ciutadana i serveis socials.  
Aprovat per unanimitat 
Modificació de la plantilla de l’Ajuntament.
El Ple va aprovar l’amortització d’una plaça d’operari i la crea-
ció d’una plaça d’administratiu destinada a l’àrea d’Hisenda. 

Aprovat per unanimitat.
Compatibilitat del tècnic superior enginyer.
El Ple va aprovar autoritzar la compatibilitat del tècnic superi-
or enginyer per realitzar tasques lliberals de la seva professió. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, APA-
CUP i PP, i el vot en contra de Gd’A i CiU.
Modificació del Reglament de prestacions econòmiques.
El Ple va aprovar incloure en el Reglament de prestacions 
econòmiques de caràcter social el requeriment de fer cons-
tar que es troba al corrent de les obligacions tributaries i de 
Seguretat Social. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A, 
CiU i PP, i el vot en contra d’APA-CUP. 
Suport a l’acollida de població refugiada.
El Ple va aprovar una moció, presentada per ERC+SxA, AP-
CP, Gd’A i APA-CUP, de suport a l’acollida de població refugi-
ada víctima dels conflictes a la Mediterrània. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A, 
APA-CUP i CiU, i l’abstenció del PP. 
Moció del grup APA-CUP sobre la necessitat d’un nou mo-
del de gestió del litoral i la regeneració de les platges. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A, 
APA-CUP, l’abstenció de CiU i el vot en contra del PP. 
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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 23 al 28 de febrer i del 22 al 27 de març (tancat el 25 de març)
dimarts a dissabte de 9.30 a 14 h i de 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 els dies 19 de febrer, de 12 a 13h, i 20 de març, de 10.30 a 13h (www.alella.cat/busconsum)

BUS CONSUM

Properes sessions per tramitar el dNI electrònic: 4 de març i 11 de març (recollida). Es farà a Can Lleonart però cal 
apuntar-s’hi prèviament a la Policia Local (tel.93 555 24 12). Més informació a www.alella.cat/dNIelectronic.

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: FEBRER I MARÇ

6 i 7 de febrer  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

13 i 14 de febrer  BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

20 i 21 de febrer          GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

27 i 28 de febrer  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

5 i 6 de març  BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

12 i 13 de març           GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

19 i 20 de març  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

25, 26 i 27 i 28 de març MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

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

ITINERARIS i PASSEJADES PEL PARCENOTECA

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

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

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

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

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

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

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

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

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

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

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

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

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS
93 555 55 09

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

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS ABELARDO VERA 
93 540 19 93

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

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

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

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

JUTJAT DE PAU
93 540 57 78
de dilluns a divendres de 9 a 13 h

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
93 790 55 60

Serveis

CALENDARI DEL CONTRIBUENT GENER - MAIG
Taxa mercat municipal (1r trimestre)                     04.01.2016   a  04.03.2016
Taxa mercat de marxants (1r trimestre)                     04.01.2016   a  04.03.2016
Taxa cementiri municipal                                        05.02.2016   a  05.04.2016
IBI (1ª fracció domiciliat )                                     01.03.2016
IBI urbana (no domiciliat)                                                   02.03.2016    a  05.05.2016
Impost Béns característiques especials                              01.04.2016    a   02.06.2016
IBI (2a fracció domiciliat)                                                   05.05.2016   
Impost vehicles fracció mecànica                                       03.05.2016    a   05.07.2016
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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

Fins al 14 de febrer 
“Llindars en el punt immòbil del món que gira”, de Jordi Fulla, 
Visita guiada: diumenge 7 de febrer a les 12h.

Del 4 al 20 de març 
“Un arxiu del paisatge d’Alella”, un treball dels alumnes de l’Escola 
Fabra i l’Escola La Serreta. Comissariada per Artur Muñoz i coordinada 
per Anna Rosat. 
Inauguració: divendres 4 de març a les 19.30h

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

Exposicions a Can Manyé

17.30h Bibllioteca Ferrer i Guàrdia*
L’hora del conte. “Contes musicals”, amb la Companyia la Salt d’Olot.

19.30h Espai Jove*
Espai 16·30. Càpsula formativa. Eines de gestió en línia per a autò-
noms i emprenedors. www.alellajove.cat

Dimarts 23 de febrer

17.30h Can Lleonart*
Tertúlia. Història de l’òpera: El Barroc. Amb els Amics de l’òpera de 
Can Lleonart (www.canlleonart.com)

19.30h Espai Jove*
Espai 16·30. Càpsula formativa. La privacitat a les xarxes. Coneixes 
els drets sobre les teves dades? www.alellajove.cat

21h Bibllioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. Sabates italianes, d’Henning Mankell. 

Dijous 11 de febrer 

De 10.30 a 12.30 Oficina de Turisme*
Visita guiada. Les dones d’Alella + copa de vi DO Alella. www.alella.
cat/rutespatrimonials

Dissabte 27 de febrer

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Enotast. Celebrem el Carnestoltes i concurs d’ampolles vestides. Por-
ta la teva ampolla vestida i podràs guanyar un premi molt saborós! 
Tast de Parvus Chardonnay 2013 Alta Alella i In Vita 2015 “kosher” 
d’Alella Vinícola amb botifarra d’ou. Preu: 7 euros. www.alella.cat/
enotast 

De 13 a 14.30h Can Lleonart*
Mostast. Tast infantil. Els colors del most i els colors del Carnestoltes. 
Tastarem el most i vestirem una ampolla de Carnestoltes. Aquells que 
vulguin podran pintar-se la cara. Preu: 3 euros. Cal inscripció prèvia a 
l’Oficina de Turisme. www.alella.cat/mostast

Dissabte 13 de febrer

8h Davant de la plaça d’Antoni Pujadas*
Sortida. Raquetes de neu a Guils de Cerdanya. www.canlleonart.com.

19.30h Can Manyé*
Literatura amb sentits. Amb Perejaume, artista visual i poeta.  

Dimecres 24 de febrer

8h Davant de la Plaça d’Antoni Pujadas*
Sortida. De Platja d’Aro a Sant Feliu de Guixols. Inscripcions des de 
l’1 de febrer. www.canlleonart.com.

De 17 a 19h Escola la Serreta*
Jornada de portes obertes a l’Escola La Serreta.

Dimecres 17 de febrer 

Dissabte 20 de febrer 
8.45h Davant de la plaça d’Antoni Pujadas
Visita a Gandesa. Passejada pel poble, visita al celler Modernista i les 
ruïnes ibèriques i calçotada. associacidonesalella@yahoo.es 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

12h Porxada del Mercat Municipal*
Concurs de melmelada de taronja ecològica. Inscripcions del 10 al 
19 a la parada I Love Bio del Mercat Municipal. 

Dilluns 22 de febrer 
16.45h Institut Alella*
Jornada de portes obertes a l’Institut Alella.

19h Antigues Escoles Fabra*
L’aventura d’educar. Xerrada-col·loqui. “I després de l’ESO què”?

20h Can Lleonart*
Tertúlia. “Dones pintores, dones pintades”. www.canlleonart.com.

Dijous 3 de març

6h Aparcament de Can Lleonart
Sortida de cap de setmana a la neu. Pujada al Puig Perich. Més 
informació cealella@gmail.com o 627340407. 
Organitza: Centre Excursionista d’Alella 

Dissabte 6 de febrer

21h Can Lleonart*
Ritmes a les golfes. Saphie Wells & The Swing Cats. Entrades exhau-
rides (www.canlleonart.com) 

Divendres 5 de febrer

11h Plaça de l’Ajuntament*
Festa de Carnestoltes. Xocolatada popular, cercavila, espectacle in-
fantil La cuca de mil colors, amb el grup Grimpallunes. Cremada del 
carnestoltes. 

12h Can Manyé*
Visita comentada a l’exposició “Llindars en el punt immòbil del món 
que gira”, de Jordi Fulla. 

Diumenge 7 de febrer

Dijous 18 de febrer 
De 17 a 19h Escola Fabra*
Jornada de portes obertes a l’Escola Fabra. 

19h Can Lleonart*
Cinema social. Un día perfecto. Cicle programat per la Comissió de 
Cooperació Internacional. www.canlleonart.com

De 19.30 a 21h Can Lleonart
Alella Negocis Afterwork. Com disminuir l’absentisme laboral i aug-
mentar el rendiment físic i intel·lectual, amb Mónica Vicente.
Organitza: Alella Negocis

Divendres 19 de febrer 
19h Can Manyé
L’Òmnium en glosa. 2n aniversari. Amb Carles Estapé, president 
d’Òmnium del Maresme. Amenitzat per Cor de Carxofa. Refrigeri.
Organitza: Òmnium Cultural d’Alella, El Masnou i Teià

21h Can Lleonart*
Ritmes a les Golfes. Eduard Iniestra Grup. www.canlleonart.com.

19.30h Can Manyé*
Inauguració de l’exposició “Un arxiu del paisatge d’Alella”. 

19.30h Institut Alella 
Xerrada-col·loqui. “Procés constituent i construcció democràtica del 
nou Estat”. A càrrec de Jordi Sánchez, president de l’ANC.
Organitza: ANC Alella per la Independència

Divendres 4 de març



DILLUNS 22 I DIMARTS 23 DE FEBRER
19.30 H · Antigues Escoles Fabra
Taller Desemmascarant els micromasclismes quotidians

DISSABTE 27 DE FEBRER 
10.30 H · Oficina de Turisme
Visita guiada Les Dones d’Alella + copa de vi DO Alella

DIMECRES 2 DE MARÇ  
19.30 H · Antigues Escoles Fabra
Taller Si l’amor és un embolic... pots desembolicar-te! 
Desmitificant l’amor romàntic

DIJOUS 3 DE MARÇ  
20 H · Can Lleonart
Tertúlia La dona a través de la història de l’art

DILLUNS 7 DE MARÇ  
19.30 H · Can Lleonart
Taula rodona sobre la reforma horària

DIMARTS 8 DE MARÇ 
Matí · Comerços d’Alella
Repartiment de flors solidàries (Associació Dones 
Solidàries)  

Tarda · Local de l’Associació AdA
Taula dolça (Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella)

13 H · Plaça de l’Ajuntament
Lectura del manifest institucional

DIJOUS 10 DE MARÇ 
20 H · Antigues Escoles Fabra
Debat d’actualitat  

20 H · Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Club de lectura No se sap mai

DIJOUS 10 I DIVENDRES 11 DE MARÇ 
Local de l’Associació AdA
II Campionat Femení de Canastra (Associació de Dones 
Montserrat Roig d’Alella) 

DISSABTE 12 DE MARÇ 
11.30 H · Plaça de l’Ajuntament
Animació infantil a càrrec de La Minúscula

20.30 H · Can Cabús
Sopar de celebració del Dia Internacional de la Dona 
(Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella)

8 dE MARÇ 
DIA INTERNACIONAL 
DE LES DONES

www.alella.cat/dona


