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1es Jornades d’Ocupació d’Alella, el 
Masnou i Teià, del 16 al 18 de març.

Preinscripcions a les escoles per al 
curs vinent, del 30 de març al 7 d’abril.

Tercera convocatòria del premi a la 
millor iniciativa enoturística. 

La seu del Consorci del Parc de la Serralada Litoral s’instal·la 
a la masia de Can Magarola. 
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En portada
La seu del Consorci del Parc Serralada 
Litoral a Can Magarola

El passat 28 de febrer ens va deixar Salvador Artés i Llo-

vet. Fou alcalde d’Alella des de 1999 i fins al 2003, a més 

de primer tinent d’alcalde d’aquest Ajuntament entre 1995 i 

1999, i regidor a l’oposició des de 2003 i fins a 2007. 

Dotze anys de dedicació al seu poble des de l’Ajuntament que 

eren continuació d’una dilatada trajectòria al servei d’Alella. 

En Salvador Artés va ser un activista de la seva història i 

cultura. Va ser una de les persones impulsores de les Festes 

del Mil·lenari que van ser origen de la Festa de la Verema i de 

l’Aplec de l’Arròs. Vinculat a la Revista Alella des dels seus 

inicis l’any 60, fou president de l’Associació Cultural Revista 

Alella durant molts anys i fins al 1995. Membre destacat de 

la Parròquia, fou també president de l’associació Amics de 

la Masia Museu de Can Magarola i molts anys membre del 

patronat de la Fundació Germans Aymar i Puig. President del 

Consell Regulador de la Denominació d’Origen Alella entre 

1999 i 2007. Els darrers anys fou impulsor de la restauració 

de l’Espai Golfes de l’Església. 

Des de la diferència política, i en alguna qüestió des de la 

discrepància, sempre hi va haver un gran respecte i reconei-

xement mutu. Les dues intervencions sens dubte més desta-

cables de la seva obra de govern com alcalde van ser finalit-

zar les obres de soterrament de les rieres i la reurbanització 

del casc antic. 

El poble que coneixem no seria com és ara sense la seva 

petjada. L’any 2003 vaig tenir l’honor de succeir-lo en ser 

escollit alcalde d’Alella.  

Descansa en pau Salvador.

In MEMoRIAM

EDICIÓ I COORDINACIÓ:

Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament d’Alella

d.L. B-17963-84 

Feu-nos arribar els vostres dubtes o suggeriments a comunicacio@alella.cat, consulteu www.alella.cat i a 
través de mòbil alellAPProp seguiu-nos a facebook i a twitter
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El Consorci del Parc s’instal·la a Alella 

L’activitat ha tornat a Can Magarola. 
Des del 18 de febrer, la masia acull la 
seu administrativa del Consorci del Parc 
de la Serralada Litoral. L’ens públic, que 
gestiona l’espai d’interès natural que 
comparteixen Maresme i Vallès Orien-
tal, s’ha traslladat a Alella des de Ca-
brera de Mar, municipi en el qual ha tin-
gut la seva seu durant més de 18 anys.

Segons fonts del Consorci, el canvi 
de seu administrativa a Can Magaro-
la d’Alella significa un punt d’inflexió 
i un salt qualitatiu en un doble sentit. 
Per una banda, permetrà que el perso-
nal tècnic i administratiu i els guardes 
treballin en un entorn més favorable; 
i, per una altra, la nova seu ubica el 
Consorci en una de les moltes portes 
d’accés al parc, la qual cosa permetrà 
un contacte més directe amb els usu-
aris de l’espai protegit i la possibilitat 
d’organitzar diversitat d’actes públics.

A la seu del Consorci treballen una 
dotzena de persones, entre guardes i 
personal tècnic i directiu, que ocupen 
les dependències ubicades a la primera 
planta de la masia. Les diferents estan-
ces de Can Magarola s’han adequat per 
acollir els despatxos (les sales de tèc-
nics, de treball i suport tècnic, adminis-
tració i gerència), l’oficina dels guardes, 
una sala de reunions, el bany, els ves-
tidors, el magatzem i un espai d’office. 

Cessió per 20 anys
L’arribada de l’ens a Alella és fruit del 
conveni d’autorització d’ús signat el 23 
de setembre de 2013 per l’Ajuntament 
i el Consorci del Parc de la Serralada 
Litoral, que estableix la cessió, a pre-
cari, d’una part de la masia per un ter-
mini de 20 anys.

Les obres d’adequació han tingut un 
cost total de 157.911€, que han estat 
finançats per la Diputació de Barcelo-
na i el Consorci de Parc de la Serralada 
Litoral. Bona part de la inversió corres-
pon a la construcció d’una caldera de 
biomassa que alimenta el sistema de 
calefacció de l’equipament i que contri-

bueix a la reducció d’emissions de CO2. 
Està previst que la caldera es nodrei-
xi de llenya provinent de la gestió dels 
propis espais forestals del parc. També 
s’han fet inversions en el servei d’elec-
tricitat i en les mesures de seguretat. 

Segons el conveni, el Consorci es 
farà càrrec de les despeses de consum, 
manteniment i conservació i també es 
compromet a col·laborar amb l’Ajunta-
ment en la creació i difusió d’itineraris 
de les fonts d’Alella, en la custodia del 
territori en el sector del Torrent del Fo-
noll i en el manteniment dels miradors 
de Nou Pins i del Torrent del Fonoll. 

Al tancament d’aquesta edició d’El 
Full estava prevista la inauguració de 

·······················································································································································
El trasllat de la seu a Can Magarola facilitarà un contacte més directe amb l’espai protegit. 
·······················································································································································

La seu del Parc Serralada Litoral es va traslladar a la masia de Can Magarola a mitjan febrer. 

les noves oficines en un acte programat 
per al 5 de març.

Un Consorci amb 25 anys d’història
El Consorci es va crear l’any 1992 i 
està integrat per la Diputació, la Gene-
ralitat, els Consells Comarcals del Ma-
resme i del Vallès Oriental i els ajunta-
ments d’Alella, Argentona, Cabrera de 
Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès 
del Vallès, Premià de Dalt, la Roca del 
Vallès, Santa Maria de Martorelles, 
Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del 
Vallès i Vilassar de Dalt. El Consor-
ci gestiona un espai d’interès natural 
que ocupa una superfície protegida de 
4.042 ha.

Dues imatges de l’interior de la seu del Consorci: la sala de guardes i la sala de juntes. 
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El Síndic de Greuges de Catalunya, Ra-
fael Ribó, va lliurar l’11 de febrer al 
Parlament l’informe anual en el qual es 
recullen les queixes i consultes realit-
zades per la ciutadania o iniciades 
d’ofici per aquesta institució, que té 
com a missió principal vetllar pel bon 
funcionament de l’Administració de la 
Generalitat i dels ens locals de Catalu-
nya, com ara els ajuntaments, les di-
putacions o els consells comarcals. 

Al conjunt de Catalunya, l’any pas-
sat es van arribar a comptabilitzar 
23.130 intervencions: 10.647 quei-

xes, 12.278 consultes i 205 actuaci-
ons d’ofici. Més d’un 30% de les quei-
xes i actuacions d’ofici iniciades pel 
Síndic al llarg de 2015 es corresponen 
a temes propis de les polítiques soci-
als, seguides de les relacionades amb 
l’àmbit del consum. 

26 actuacions d’Alella
Pel que fa a Alella, el Síndic de Greu-
ges va atendre l'any passat un total de 
17 queixes i 9 consultes de ciutadans i 
ciutadanes del municipi. D'aquestes, 
més d'un 50% eren referides a temes 

relacionats amb les Administracions 
Públiques i tributs. Un 19% dels re-
queriments van ser sobre consum i el 
mateix percentatge van assolir les peti-
cions relacionades amb polítiques terri-
torials (urbanisme i medi ambient). Al 
conjunt del Maresme es van atendre 
més 523 queixes i 662 consultes de la 
ciutadania. 

El Pla d’Actuació Municipal 2015-
2019 contempla la creació de la figura 
del Síndic de Greuges d’Alella, recolli-
da també al Reglament de Participació 
aprovat per l’Ajuntament. 

El Síndic de Greuges va atendre l'any passat 
17 queixes i 9 consultes de veïns i veïnes d’Alella 

Millora de l’entorn de Can Magarola 
·······················································································································································
Coincidint amb les obres de consolidació de murs i recuperació de l’antic celler, s’ha habilitat un lloc d’estada a la zona 

verda paral·lela a l’avinguda de Sant Mateu que servirà d’accés a l’edifici annex. 

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

A partir d’ara es podrà gaudir més dels 
entorns de la masia de Can Magarola 
aprofitant la nova zona d’estada habili-
tada a tocar de l’edifici annex, paral-
lela a l’avinguda de Sant Mateu. 
Aquesta zona verda, que fins ara era de 
difícil accés, ha estat netejada i ade-
quada amb mobiliari urbà —com ara 
bancs, fanals, papereres i una taula de 
pícnic— per poder gaudir d’aquest es-
pai. A més, s’han plantat plantes aro-
màtiques, s’ha protegit l’espai amb 
una tanca de fusta i s’han habilitat es-
cales per poder accedir directament al 
pati exterior de l’edifici annex, des del 
qual s’arriba directament al celler sen-
se haver de passar per l’entrada princi-
pal de Can Magarola. Amb l’adequació 
d’aquest espai es dignifica i es dóna 
visibilitat a aquesta part de la masia.  

La millora de l’entorn s’inclou dins 
dels treballs de consolidació dels murs 
perimetrals i d’arranjament de l’antic 
celler i recuperació de l’espai exterior 
annex. La intervenció ha tingut un cost 
de més de 54.000€ als que cal afegir 
ara 37.000€ més dels treballs de re-
forma de la instal·lació elèctrica, adju-
dicats el passat 18 de febrer. 
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Alella, el Masnou i Teià organitzen 
les 1es Jornades d’Ocupació 

Els ajuntaments d’Alella, El Masnou i 
Teià organitzen les primeres Jornades 
d’Ocupació, del 16 al 18 de març, 
amb l’objectiu de donar a conèixer la 
situació actual del mercat de treball i 
facilitar les eines que ajudin a les per-
sones en situació de desocupació en la 
recerca de feina. 

El programa de la primera edició 
comptarà amb una taula rodona d’ex-
perts en selecció, xerrades sobre temes 
d’actualitat en relació a la recerca de 
feina i la formació, així com tallers per 
incidir en la motivació com a element 
clau en el procés de recerca de feina. 

La iniciativa pretén fomentar el 
networking entre els empresaris i les 
persones que busquen feina. Amb 
aquest objectiu s’ha programat una  
networking popular oberta a la ciutada-

···································································································
Les Jornades es faran del 16 al 18 de març a l’Edifici Centre del Masnou.

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

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

El Ple declara ‘non grata’
la monarquia a Alella 
El Ple de l’Ajuntament va acordar  
declarar non grata la monarquia a 
Alella, a la sessió celebrada el pas-
sat 25 de febrer. La moció, presen-
tada inicialment per Alternativa per 
Alella-CUP i transaccionada amb 
ERC+SxA i Alella Primer-CP, va 
comptar amb els suport dels tres 
grups proponents i la del grup mu-
nicipal de CDC. Gd’A es va abstenir 
a la votació i PP va votar en contra. 
A la moció s’acorda també “evitar 
participar com a Ajuntament en 
qualsevol acció que suposi un reco-
neixement de la figura de l’actual 
rei i/o de la monarquia espanyola”. 
A més, “s’insta al Parlament de Ca-
talunya a realitzar les passes neces-
sàries per assolir una república ca-
talana on es respecti la sobirania 
popular i la igualtat entre ciuta-
dans”. 

Dol per la mort de Salvador Artés 
L’Ajuntament d’Alella lamenta la 
mort de Salvador Artés i Llovet i 
expressa el seu condol a familiars i 
amics del qui va ser alcalde del 
municipi durant el mandat 1999-
2003, que va morir el passat 28 
de febrer a l’edat de 86 anys. L’al-
calde, Andreu Francisco, va decre-
tar tres dies de dol en el municipi, 
durant els quals les banderes de la 
Casa Consistorial van onejar a mit-
ja asta, tal i com disposa el Regla-
ment d’honors, distincions i proto-
col de l’Ajuntament. El funeral per 
l’exalcalde d’Alella es va celebrar 
l’1 de març a l’Església de Sant Fe-
liu. 

Dret de rèplica a la Revista ‘Alella’
Aquesta edició d’El Full inclou un 
escrit signat pel president de l’As-
sociació Cultural Revista Alella i 
pel director d’aquesta publicació, 
en l’exercici del seu dret de rèplica, 
sol·licitada a aquest Ajuntament 
per considerar-se directament al-
ludits en l’escrit del grup municipal 
de CDC  de l’edició d’El Full del 
mes de febrer. L’Ajuntament ha de-
cidit atendre aquest dret de rèplica 
en compliment de l’article 1 de la 
Llei Orgànica 2/1984, de 26 de 
març.

La parada de bus de Creu de 
Pedra ja té marquesina 

nia dels tres municipis el dijous, 17 de 
març, de 15 a 19h. Per participar en 
les diferents activitats del programa no 
es requereix inscripció prèvia. Més in-
formació a www.alella.cat/jornadeso-
cupacio. 

Els usuaris i usuàries del transport pú-
blic podran esperar més còmodament 
l’arribada del bus a la parada de Creu 
de Pedra. L’àrea de Serveis Municipals 
ha recuperat la marquesina que durant 
anys va estar en desús al Canonge. S’ha 
reaprofitat l’estructura i s’han instal·lat 
vidres nous i un banc metàl·lic perquè 

els viatgers es puguin asseure i estiguin 
resguardats del sol i de la pluja. La mar-
quesina va ser retirada de la seva ubica-
ció coincidint amb les obres del parc del 
Canonge i es trobava al magatzem de la 
Fàbrica de Pintures. Per aquesta parada 
passen la línia d’Alella a Barcelona i 
també l’Alella-Circumval·lació. 
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Preinscripcions escolars, del 30 de març al 7 d’abril

Del 30 de març al 7 d’abril, ambdós 
inclosos, es fan les preinscripcions al 
segon cicle d’educació infantil (P3, 
P4 i P5), educació primària (1r, 2n, 
3r, 4t, 5è i 6è) i educació secundària 
obligatòria (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO) als 
centres públics. Les sol·licituds s’han 
de presentar al centre triat en primera 
opció acompanyades de la documenta-
ció necessària per acreditar els criteris 
de baremació. Els centres privats tenen 
el seu propi calendari de preinscripció. 

Per al curs vinent, el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat té pre-
vist oferir un total de dues línies de P3 a 
Alella, una a l’Escola Fabra i una altra a 
l’Escola La Serreta. Aquesta planificació 
s’ha fet d’acord amb les dades del pa-
dró i la tendència de matriculació dels 
altres anys. Aquesta oferta inicial podria 
variar en funció del número total de pre-
inscripcions que es recullin de famílies 
empadronades a Alella. Més informació 
a www.gencat.cat/ensenyament.

La llar d’infants municipal Els Pi-
nyons fa la jornada de portes obertes el 
16 d’abril, de 10 a 13h, per ensenyar 

·······················································································································································
La documentació s’ha de presentar al centre triat com a primera opció de segon cicle d’infantil, primària o secundària.

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

Calendari  i criteris d’ordenació de les sol·licituds 

Segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria 
Període de preinscripció del 30 de març al 7 d’abril per Internet fins a les 24h del 7 d’abril

Els horaris per fer les preinscripcions són els següents
escola Fabra de dilluns a  dijous de 9 a 13.30h i de 15 a 16.30h. divendres de 9 a 13.30h
escola La Serreta dilluns i dimecres 9 a 13h. dijous de 9.a 13h i de 15 a 16.15h. divendres de 15 a 16.15h
Institut Alella de dilluns a divendres de 8.30 a 14h. dilluns de 15.30 a 17.30h

Criteris generals d’ordenació de les sol·licituds 
Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts
Per proximitat del domicili o del lloc de treball: 
                  domicili al municipi d’Alella: 30 punts
                  Lloc de treball al municipi d’Alella: 20 punts
Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts
Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts

Criteris complementaris d’ordenació de les sol·licituds
Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts
Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts
Si el pare, mare, tutor legal o germà ha estat escolaritzat al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

L'Ajuntament d'Alella ha denunciat a la 
Policia Local la desaparició d'un arxiva-
dor amb documentació reservada de 
l’Arxiu Municipal. Es tracta d'una docu-
mentació donada a l'Ajuntament l'any 
2002 per l'exalcalde Salvador Artés, 
que li havia estat lliurada trenta anys 
enrere per una veïna del municipi, pro-
vinent de l'antiga seu de la Falange Es-
panyola Tradicionalista y de las 
J.O.N.S. Per voluntat expressa del do-
nant, la documentació no podia ser 
consultada fins al gener d'enguany.

Aquest mes de gener, quan es va 
voler procedir a l'obertura de l'arxiva-
dor, es va constatar la desaparició de la 

seva ubicació habitual, a l'Arxiu Muni-
cipal. L'accés a l'Arxiu és restringit i 
existeix un registre de les persones de 
fora de l'àmbit de la Secretaria de 
l'Ajuntament que hi accedeixen. L'any 
passat va ser la darrera vegada que 
aquest arxivador va ser vist per perso-
nal municipal. Després d'una recerca 
exhaustiva a l'Arxiu i a diferents depen-
dències municipals, no s'ha pogut tro-
bar la documentació. Davant d'aquesta 
lamentable situació, l'Ajuntament ha 
decidit posar els fets en coneixement 
dels cossos policials per tal que puguin 
investigar la desaparició.

Les condicions de l’Arxiu Municipal 

són millorables, i el Pla d’Actuació Mu-
nicipal aprovat el mes de desembre 
recull la necessària actuació. El passat 
mes de novembre es va començar una 
tasca de posar ordre a l’Arxiu Històric 
per part d’una persona experta i està 
previst fer una intervenció d’ampliació 
i millora dels espais actuals l’any 
2017, mentre no es duguin a terme les 
obres de la nova biblioteca i arxiu mu-
nicipal que s’han de construir a la Fà-
brica de Pintures.

L’Ajuntament expressa el seu ma-
lestar davant d’aquests fets, al temps 
que no renuncia a poder recuperar la 
documentació.

L'Ajuntament denuncia la desaparició d'un arxiu 
dipositat a l'Arxiu Municipal

les instal·lacions i donar a conèixer el 
procés de matriculació i el funciona-
ment del centre. Les inscripcions al pri-

mer cicle d’infantil es faran del 2 al 13 
de maig. Podeu accedir a la informació 
a www.alella.cat/elspinyons. 



7OCTUBRe 2015 7MARÇ 2016

 

Tancat provisionalment 
el Centre d’Acollida Turística 
El Centre d’Acollida Turística (CAT) 
d’Alella, el Masnou i Teià està tan-
cat temporalment a l’espera de 
l’adjudicació de la nova gestió per 
part de la Mancomunitat de Serveis 
d’Alella, el Masnou i Teià. Per a vi-
sites eventuals de grups al celler 
romà Cella Vinaria es pot contactar 
directament amb l’Ajuntament de 
Teià (cultura@teia.cat).

Tot a punt per a la posada en 
marxa de la ruta del vi DO Alella
El Consorci de Promoció Enoturísti-
ca del Territori DO Alella posarà en 
marxa a inicis d’abril la Ruta del Vi. 
Es tracta d’un projecte que uneix 
promotors públics i privats amb un 
objectiu comú: La promoció de la 
cultura vitivinícola i la promoció 
econòmica i turística del territori. 
Per desenvolupar la ruta, es crearà 
un club de producte en el qual s’in-
tegraran els ens públics i les empre-
ses privades que vulguin formar 
part d’aquesta iniciativa.

Concurs d’ampolles vestides
Una ampolla vestida amb una dis-
fressa de mussol, dissenyada per 
Marta Benseny, va ser la guanyado-
ra del concurs d’ampolles vestides 
organitzat per l’Oficina de Turisme. 
El concurs es va celebrar el 13 de 
febrer coincidint amb la sessió de 
l’Enotast dedicada al Carnestoltes. 
Es van presentar una dotzena d’am-
polles vestides, totes elles molt ori-
ginals i divertides, que van ser valo-
rades per les persones participants 
a l’Enotast.

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

Tercera convocatòria del premi a 
la millor iniciativa enoturística
···································································································
Les propostes es poden presentar fins al 29 d’abril. 

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

La Regidoria de Promoció Turística ha 
tornat a convocar el Premi a la Millor 
Iniciativa Enoturística. És la tercera edi-
ció d’una iniciativa que pretén afavorir 
l’activitat econòmica i promocionar el 
municipi com a destinació turística i 
donar suport a iniciatives privades que 
desenvolupin productes d’enoturisme a 
Alella. El concurs a la millor iniciativa 
enoturística és obert a professionals, 
empreses i entitats, ja siguin d’Alella o 
d’altres municipis, que proposin un 
projecte enoturístic a realitzar a Alella. 

Els productes que s’hi ofereixin han 
de ser originals, és a dir, queden exclo-
ses d’aquest concurs aquelles iniciati-
ves que hagin estat publicades, difoses 
o aplicades abans de concórrer a 
aquesta convocatòria. Les propostes 
enoturístiques hauran de ser molt con-
cretes i viables i estar dissenyades pen-
sant en que s’hauran d’implementar, 

perquè, en cas de resultar guanyadora, 
s’hauran de posar en marxa un cop re-
buda la primera part del premi i durant 
un mínim de 12 mesos. No podran par-
ticipar en aquesta convocatòria l’em-
presa o empreses guanyadores de l’edi-
ció anterior. 

Les propostes s’han de presentar 
per escrit en dos sobres blancs tancats 
amb el títol “III Premi a la Millor Inicia-
tiva Enoturística d’Alella 2016” al Re-
gistre general de l’Ajuntament d’Alella, 
acompanyats d’una instància. El termi-
ni de presentació és del 10 de març al 
29 d’abril. En la selecció es valoraran, 
entre d’altres qüestions, la cooperació 
empresarial, la innovació, la perdurabili-
tat i l’adequació a la realitat turística lo-
cal. L’Ajuntament aportarà 2.000€ a la 
proposta guanyadora, que es lliuraran en 
dos pagaments. Més informació www.
alella.cat/concursenoturisme. 

Tallers de vi i gastronomia

L’Ajuntament inicia aquest mes de 
març els tallers de vi i gastronomia, 
una de les principals novetats dins de 
l’oferta d’activitats d’enoturisme. Les 
sessions s’estrenen amb un taller de 
tall de pernil amb maridatge de vins de 
la DO Alella que es farà el divendres 18 
de març a les 20h a Can Lleonart. 

Es tracta d’un taller, lúdic i partici-
patiu, per descobrir els secrets del per-
nil, aprendre a tallar-lo amb ganivet i a 
maridar-lo amb vins de la DO Alella. La 
sessió està dirigida per dos professio-
nals, un expert tallador i un sommelier, 
que ens ajudaran a gaudir al màxim 
d’aquesta experiència. El taller té una 
durada d’una hora i mitja, durant la 
qual tastarem el pernil i aprendrem a 

···································································································
La primera sessió es farà el 18 de març i està dedicada al pernil.

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

maridar-lo amb els vins o espumosos 
més adients a les seves aromes. El cost 
del taller és de 18€ i les inscripcions es 
poden fer a l’Oficina de Turisme. 

Tallers de vi i gastronomia 

Divendres 18 de març a les 20h
Taller de tall de pernil amb vins dO Alella
Dissabte 4 de juny a les 20h
espectacle esperit Vinyoli amb vins dO Alella
Divendres 18 de novembre a les 19h
Mostra de viticultors de la dO Alella
Divendres 2 de desembre a les 20h
Taller de tast de formatge amb vins dO Alella 

Més informació www.alella.cat/tallersvins 



8 eL FULL6 eL FULLeL FULLeL FULLeL FULLeL FULL

Jornades de la Gent Gran amb 
celebració del 75è aniversari

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

La Caminada dels Tres Pobles 
El 17 d’abril esteu convidats a pas-
sejar i a gaudir d’una activitat festi-
va i saludable i del paisatge com-
partit pels tres municipis veïns 
d’Alella, Teià i el Masnou. La Cami-
nada dels Tres Pobles celebra en 
plena forma la seva 11a edició. 
Seran entre 9 i 10 km de recorregut 
per camins de la Vall de Rials i del 
Parc de la Serralada Litoral. Els ca-
minants sortiran a les 9h dels punts 
habituals: des del Bosquet d’Alella, 
des de la plaça Ramon i Cajal del 
Masnou i des del Poliesportiu El 
Cim de Teià. La Caminada finalitza 
al Centre d’Acollida Turística (CAT), 
on els participants podran recupe-
rar forces amb un esmorzar popu-
lar. El termini previst d’inscripcions 
és del 14 de març al 14 d’abril, o 
fins a exhaurir les 1.500 places. 
Més informació i inscripcions a 
www.lacaminadadels3pobles.cat 

Les  millors melmelades de taronja

Una vintena de persones van parti-
cipar en el 3r concurs de melmela-
des de taronja ecològica organitzat 
pel Mercat Municipal. Després de 
tastar les melmelades el jurat va 
decidir premiar les elaborades per  
Oriol Font i Júlia Mestres, 1r i 2n 
premi en la categoria de melmelada 
tradicional. Montse Martínez i Anna 
Rosat van aconseguir el 1r i 2n pre-
mi en la categoria de melmelades 
innovadores.

La pluja fa més llarga la festa del 
Carnestoltes a Alella 

Les Jornades de la Gent Gran tenen en-
guany un afegit molt especial, celebrar 
el 75è aniversari del Dinar d’Homenat-
ge a la Vellesa. L’Ajuntament fa mesos 
que treballa per donar forma a aquesta 
celebració, a partir de les aportacions 
d’un grup de veïns i veïnes que han es-
tat vinculats durant molts anys a 
aquests esdeveniment. Gràcies a 
aquesta col·laboració s’ha pogut reunir 
material gràfic i documentació que ser-
viran de base per a la realització d’un 
vídeo i d’una exposició. Els testimonis 
directes es complementen amb un tre-
ball de recerca històrica realitzat per 
Cerquem les Arrels, per encàrrec de 
l’Ajuntament. 

Les Jornades se celebren del 23 al 
29 de maig, però ja han començat a es-
calfar motors. Una de les activitats pro-
gramades, és la cercavila de gent gran i 
gent jove, amb la qual es vol recuperar 
l’esperit de les comitives dels primers 
anys de la festa, quan el jovent del po-
ble acompanyava als majors a missa. 
Per participar cal enviar un correu elec-
trònic homenatge@alella.cat.

Relats des d’Alella
L’Ajuntament ha tornat a convocar la 
7a edició del recull de “Relats des 
d’Alella”, amb l’objectiu de promoure i 
fomentar els actes literaris a la pobla-
ció i recuperar la memòria històrica del 
municipi, a través de les vivències de 
la gent gran del poble. Poden participar 
les persones majors de 60 anys resi-
dents a Alella, els escrits han de tenir 
una mida màxima de dues pàgines i 
s’han de presentar abans a la Bibliote-
ca Ferrer i Guàrdia fins al 14 de maig.  
Per facilitar aquesta tasca i afavorir la 
participació es faran tallers d’escriptu-
ra durant el mes d’abril al Casal de la 
Gent Gran Can Gaza. 

Reconeixement a les parelles d’or
Aprofitant el Dinar d’Homenatge a la 
Gent Gran que se celebra el 29 de 
maig, l’Ajuntament fa un reconeixe-
ment a les parelles que celebren les 
noces d’or. Els matrimonis d’Alella ca-
sats l’any 1966 que hi vulguin partici-
par s’han d’inscriure al Casal de la 
Gent Gran Can Gaza fins al 29 d’abril.

Convocades les dues beques per 
fer estades solidàries

Del 21 de març al 8 d’abril, ambdós 
inclosos es poden presentar les sol-
licituds per optar a una de les dues be-
ques per a la realització d’estades soli-
dàries que convoca l’Ajuntament des 
de fa vuit anys. Enguany, les estades es 
faran entre els mesos de juliol i agost, i 
el destí serà Colòmbia, país en el qual 
s’han desenvolupat les estades en les 
darreres edicions. 

Les dues persones becades s’apro-
ximaran en primera persona a la reali-
tat del país a través del programa Estiu 
de Solidaritat de l’Associació Catalana 
per la Pau. Durant la seva estada po-
dran conèixer el funcionament de les 
ONG que realitzen projectes de coope-
ració internacional. A la tornada, po-
dran traslladar tota la seva experiència 
als veïns i veïnes per tal d’afavorir la 
sensibilització de la ciutadania vers la 
cooperació internacional. 

La convocatòria és oberta a qualse-
vol persona major de 21 anys empa-
dronada a Alella des de fa dos o més 
anys. Més informació a www.alella.cat/
beques solidàries. 

ESTADES SOLIDÀRIES A

COLÒMBIA
APUNTA’T ABANS DEL 8 D’ABRIL
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Una mirada a l’horitzó a Can Manyé
···································································································
“El cel prim”, de Berta Vallribera, es pot visitar del 8 al 24 d’abril. 

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

Abril és el mes de la poesia i Can Ma-
nyé ho celebra amb una exposició de 
fotografia literària, o de literatura foto-
gràfica: “El cel prim”, una transposició 
del llibre homònim de Berta Vallribera 
(Calella, 1997). L’exposició està for-
mada per 44 fotografies i 44 textos 
que sintetitzen la visió personal del 
món d’aquesta jove artista maresmen-
ca. A través de la figura de l'àvia, l'au-
tora presenta un entorn íntim, un dià-
leg entre el text i les imatges que recull 
les incerteses de la vida en els ulls 
d’una noia de 17 anys.   

Es tracta d'una exposició crítica de 
la quotidianitat, en la qual les fotogra-
fies i els textos de Berta Vallribera són 
com a  finestres que deixen entrar una 
claror acollidora i exploren la profundi-
tat de la vida. Amb “El cel prim”, l’ar-
tista ens convida a mirar el món a tra-
vés de la seva òptica, del seu cul 
d’ampolla, on el blanc i el negre sem-
blen ser la realitat més enllà del color i 
la prosa poètica se’ns mostra com un 
reflex genuí de l’ànima de l’autora. 

L’exposició s’inaugura el divendres 
8 d’abril a les 20h i es podrà visitar 
fins al 24 d’abril. Per als que vulguin 
aprofundir més en aquest treball, s’han 
programat dues visites comentades per 
l’artista que es faran els diumenges 17 
i 24 d’abril a les 12h. 

Nova programació de l’Espai 12·16
L’Espai 12·16, de l’Espai Jove, ha 
preparat un sucosa programació 
per tenir ocupats els adolescents 
del municipi durant els mesos de 
març a juny. El programa de la tem-
porada, que s’ha enviat a les llars 
de totes les famílies amb fills i filles 
de 12 a 16 anys del municipi, 
inclou tallers, sortides, cinema i 
activitats esportives, entre d’altres 
propostes. A part de les activitats 
programades per al trimestre, l’Es-
pai 12·16 ofereix altres serveis 
adreçats a donar suport al jovent en 
els seus estudis. Aquesta acompa-
nyament es fa a través de diferents 
recursos com són l’espai educatiu 
de deures, que funciona dimarts i 
dijous de 16 a 18h, i del servei 
d’orientació i acompanyament per 
a la tria d’itineraris formatius i aca-
dèmics, que es fa dimarts i dime-
cres de 17 a 19h. L’Espai 12·16 ha 
preparat una festa per a celebrar 
Sant Jordi: la Festa del Neó, que es 
farà el 23 d’abril, de 20 a 23h a la 
pista exterior del Pavelló Municipal 
d’Esports i inclourà sessió de DJ, 
balls, taller de maquillatge, para-
des de roses i polseres i més sor-
preses. Més informació i inscripci-
ons a www.alellajove.cat. 

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

Dues propostes artístiques promogu-
des des de Can Manyé seran exposa-
des en dos centres de referència artísti-
ca a Catalunya: el centre Arts Santa 
Mònica de Barcelona i l’espai d’art i 
creació contemporània Muixart de 
Martorell.
 
“La resposta estètica” a Barcelona
L’Espai Residències de l’Arts Santa Mò-
nica de Barcelona acollirà del 14 
d’abril al 22 de maig l’exposició “La 
resposta estètica”, basada en el treball 
sobre la percepció de l’art i de l’estètica 
realitzat per l’artista alellenc Tomàs Bel 
a Can Manyé els anys 2012 i 2013.

El treball tenia com a base una 
instal·lació i es demanava a tots els vi-
sitants respondre diverses qüestions 

Can Manyé itinera dues propostes a altres espais d’art
per recollir dades sobre la seva experi-
ència. El títol de l’exposició “La respos-
ta estètica”, és el nom amb el qual 
s’anomena des de la psicologia de l’art 
i de l’estètica els canvis que viu l’obser-
vador d’una obra d’art durant i/o des-
prés de l’experiència. 

“Pedra, sal i mar” a Martorell
A més del projecte de Tomàs Bel, Can 
Manyé exporta també l’exposició “Pe-
dra, sal i mar”, del fotògraf Guillem 
Vidal, a Muixart - Espai d’art i creació 
contemporani de Martorell. L’exposi-
ció, que es va poder veure a Can Ma-
nyé l’abril de 2015, es podrà visitar 
novament a l’espai d’art i creació de 
Martorell del 4 de març fins al 10 
d’abril. 

L’exposició s’inaugura el 8 d’abril.
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ERC + SUMEM PER ALELLA 

GENT D’ALELLA Per què a Alella tant “Laissez faire, laissez passer”?

Algú a Alella va crear i fer unes samarretes que 
diuen: “Alella: Laissez faire, laissez passer”. La dita 
completa Laissez faire et laissez passer, le monde 
va de lui même: “Deixeu fer, deixeu passar, el món 
va sol” seria aplicable ara per ara a la gestió sobre 
l’arxivador perdut o tantes altres coses, més grans 
o més petites, de la nostra recent història munici-
pal. Una història presidida per un hereu republicà, 
declaradament antimonàrquic des de l’últim ple, 
que “lamenta profundament” i diu “sentir-se molt 
malament” per la “desaparició” d’uns documents 
de La Falange que una veïna del poble va lliurar al 
Salvador Artés, historiador i home de la seva confi-
ança l’any 1972, i aquest, amb bon criteri, va lliu-
rar al Secretari de la Corporació l’any 2002, amb 
indicacions concretes d’esperar el gener de 2016 
per a obrir un dels arxivadors, prèviament lacrat.

Justament, el passat 28 de febrer ens va dei-
xar Salvador Artés; un home sense dubte amb un 
gran sentit de servei públic, a més d’un autodidacta 
amb una personalitat més pròpia del Renaixement 
que dels nostres dies. El nostre merescut homenat-
ge des d’aquestes línies.

Aquesta és una situació molt greu i crítica. No 
és un simple robatori a l’arxiu municipal, d’altra 
banda incomprensible per ser una dependència 

Treballant el present, pensant el futur

ERC+SxA va aconseguir la majoria absoluta en les 
darreres eleccions municipals. Lluny de veure-ho 
des d’una posició de comoditat, ja en El Full del 
mes de juny dèiem que “la consecució de la ma-
joria absoluta per primera vegada, ens infon més 
responsabilitat encara”.

El nostre projecte va començar el 2003 i d’ales-
hores ençà, ERC ha ideat i liderat la implemen-
tació de l’actual model de poble, primer  amb La 
Garnatxa i des de 2011 amb Sumem per Alella 
(SxA). Hem fet possible la transformació del poble 
en l’Alella que coneixem. Hem fet possible que una 
visió passés a ser una realitat.

És per això que, des de la responsabilitat que 
tenim, la gent d’ERC+SxA vam començar passades 
les eleccions municipals un període de reflexions, 
debats, propostes i idees en el sí de la nostra As-
semblea, és a dir, la reunió de totes les persones 
que participen del projecte, per analitzar on està-
vem i per decidir cap on volíem continuar.

Amb l’entusiasme d’estar fent realitat el nos-
tre projecte per Alella, i veient amb satisfacció 
que la ciutadania el reforça amb el seu vot, des 
d’ERC+SxA ens hem fixat com a objectiu prepa-
rar-nos per definir el nou projecte pel futur d’Alella, 
per l’Alella del 2035. Per això, i més enllà que el 

tancada on es “custodia” l’arxiu històric del poble. 
I no hi ha prou en posar una denúncia als Mossos. 
Quines responsabilitats assumiran els polítics si no 
apareix l’arxivador o si se’n fa un ús irresponsable 
de la informació que conté? Algú es va fer responsa-
ble de la gestió de la càmera de la vergonya, gestió 
que es va defensar fins que va es va retirar discre-
tament com si nos res? Algú es fa responsable de 
les conseqüències que té la competència deslleial 
per part de qui fa negocis al poble sense permisos 
o cometen fraus de llei? O de la nefasta conseqüèn-
cia de les obres a Can Serra?. Dels Escolapis, que 
segueixen tancats i barrats?.

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

nostre Grup Municipal a l’Ajuntament continuï amb 
la seva prioritat número u consistent en governar, 
ERC+SxA hem reforçat la nostra Assemblea i ens 
hem dotat de nous mecanismes de funcionament 
per començar a treballar per l’objectiu fixat.

Hem renovat el grup de persones que formen 
l’Executiva local ampliada. Aquest grup, format per 
sis homes i sis dones, inclou regidors/es i persones 
sense càrrec electe; inclou militants i persones que 
participen del projecte com a amics/gues  d’ERC 
sota el paraigües de Sumem per Alella; inclou per-
sones amb experiència activa en política i persones 
que s’involucren per primer cop. Aquestes 12 per-
sones representen el que és ERC+SxA: gent diversa 
que comparteixen una visió del poble i de la socie-
tat i que s’uneixen per treballar pel bé comú.

Per això, des d’ERC+SxA us volem dir que ens 
responsabilitzem amb el present a través del nostre 
Grup Municipal i que ens comprometem amb el fu-
tur a través de la nostra Assemblea. Per continuar 
proposant-vos un poble millor per a tothom i per 
continuar sent dignes de la vostra confiança també 
en el futur. Tot treballant en el present, estem pre-
parant el futur. En aquest camí, tota persona que 
vulgui sumar sempre serà benvinguda! alella@es-
querra.org
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esteve Garcia-Ossorio 
Barrosso 
garciaossoriobe@
alella.cat 

CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA

ALTERNATIVA PER ALELLA-CUP La gestió de l’arxiu i la desaparició de documents

Existeix una expressió catalana que parla de “fer 
combregar algú amb rodes de molí”. I això és exac-
tament el que pretén l’Ajuntament d’Alella en el cas 
de les caixes desaparegudes de l’arxiu municipal. 

L’any 2002, l’alcalde Salvador Artés va dipositar 
a l’arxiu una documentació que havia pertangut a 
la secció local de la Falange, relativa a la postguer-
ra. Aquesta documentació li havia estat lliurada per 
una tercera persona, i s’incorporava a l’arxiu sege-
llada i lacrada i amb una restricció imperativa molt 
clara: era prohibit d’obrir-la fins a l’1 de gener del 
2016. Des de llavors, alguns historiadors han es-
perat amb resignació que arribés el moment de la 
seva consulta, però quina ha estat la seva sorpresa 
en descobrir que, un cop arribats a aquesta data, 
la documentació s’havia esfumat misteriosament.

Setmanes després de ser-ne coneixedor, l’Ajun-
tament n’ha denunciat la pèrdua a la Policia Local i 
l’ha reconeguda públicament als mitjans de comu-
nicació. El fet és gravíssim, i permet de constatar un 
cop més el descontrol i la gestió nefasta d’un arxiu 
on la documentació administrativa continua literal-
ment barrejada amb fons històrics de gran valor.

És innegable el compromís d’aquest Govern i de 
l’alcalde Andreu Francisco amb la recuperació de la 
memòria històrica local i, en especial, la dels alellencs 

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

La cosa nostra 

2002: l’alcalde Artés lliura a l’Arxiu Municipal do-
cumentació de la Falange d’Alella, que podrà ser 
consultada a partir del 2016. 2015 (any electoral): 
darrera vegada que l’arxiu és vist. Gener 2016: la 
documentació custodiada per l’Ajuntament ha de-
saparegut. Fins aquí els fets. La cosa.

Se’ns pot voler vendre que tot plegat ha estat 
una coincidència, i que no hi hem de veure fantas-
mes. Ens podem escandalitzar i parlar de negligèn-
cia. Però quan repassem la cosa, és a dir el fets, 
no hi veiem ni negligències ni res d’accidental. Hi 
veiem pors, comprensibles, i també hi veiem preus 
i peatges. I veiem favors i mercadeig. Sospitem que 
aquest arxiu no apareixerà mai més, i si apareix ja 
no serà el mateix. Era un material històric molt sen-
sible, ho sabem, però hi havia maneres prudents de 
tractar-lo, respectuoses amb tothom.

Alella és un poble fantàstic, però com quasi bé 
tot també té la seva cara fosca. També té un pas-
sat. Fins no fa tant Alella era un lloc lluny de Barce-
lona i del món, visitat només per aquells estiuejants 
“d’abans” que refrescaven l’ambient i el paisatge. 
Eren temps gairebé sense immigració. No fa tant 
que Alella ha estat descoberta com un magnífic lloc 
per a venir-hi a viure, amb la conseqüència inevita-
ble que avui els alellencs-de-fa-pocs-anys superen 

de llarg en nombre els alellencs-de-tota-la-vida. 
Res que no passi a tants altres llocs.

Ser alellenc de sempre s’ha de poder viure i ex-
pressar amb un orgull natural, íntim. La vinculació 
a la terra ja ho porta això. Ben mirat, però, sabem 
que ser i sentir-se d’un lloc no és cap mèrit, ni ens 
atorga cap dret sobre els altres. És un fet natural 
des d’on projectar la nostàlgia pel nostre particu-
lar paradís perdut. És el lloc de la nostra infantesa 
i la dels nostres avis. On hem viscut els  millors 
moments de la nostra vida i també els més tristos. 
Un lloc on s’hi han fet moltes coses bé però també 
algunes salvatjades. Un lloc, per cert, on els fills 
tampoc no són responsables de les barbaritats que 
hagin pogut fer els pares.  

Amb tot, sempre hi haurà un tipus de personat-
ge local que mai no ho portarà bé això. Situat més 
enllà del bé i el mal es mira els “nouvinguts”, que 
som quasi tots, per sobre l’espatlla. És aquell per-
sonatge amb aires de patrici que pretén alliçonar 
mentre llepa el cul al poder, i que no es pot per-
metre cap taca en l’expedient. Potser sí que la vida 
sigui un accident, i potser ja estigui bé que sigui 
així. Amb els seus fantasmes inclosos.

assassinats i represaliats pel franquisme. És per això 
que no podem entendre la seva actuació en aquest 
afer. Hi ha un fet indubtable: la negligència en la cus-
tòdia de la documentació és responsabilitat exclusiva 
de l’Ajuntament. Que els mitjans que se n’han fet res-
sò parlin obertament de “robatori” i que s’apunti que 
“a l’arxiu hi tenen accés persones de fora de la cor-
poració” és lamentable per les sospites que genera. 

El que cal és ser sincers i acceptar l’autoria i la 
responsabilitat d’aquesta pèrdua. Cal esclarir els fets 
i depurar les responsabilitats tècniques i polítiques 
que calguin. Si bé és cert que per primer vegada 
en 15 anys s’estan fent algunes passes per corregir 
l’abandó de l’arxiu mitjançant la contractació parcial 
d’una professional de vàlua provada, tot això arriba 
tard si tenim en compte les diverses advertències 
fetes fins ara. Al nostre entendre, el problema no es 
resoldrà totalment fins que no sigui una realitat la 
creació d’un arxiu històric independent amb la cor-
responent plaça d’arxiver/a. Mentrestant seguirem 
embolicant la troca amb canvis de pany i la instal-
lació d’una càmera de seguretat a l’arxiu per seguir 
mantenint viva la hipòtesi del robatori. Però tot és 
molt més senzill: es diu incompetència i mala gestió.

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 Transparència

En els darrers anys, el context social i econòmic, les 
noves inquietuds socials cap a una major participa-
ció ciutadana i per la fiscalització de la gestió, polí-
tica i econòmica de les administracions, han posat 
de relleu la necessitat d’adaptació als nous temps i 
les noves formes.

Tenir una ciutadania preocupada i interessada 
en el fer del nostre ajuntament i que mantingui la 
confiança en els seus representants polítics única-
ment pot ser possible si dotem de tota la informació 
necessària per poder dur a terme la seva funció de 
control.

Des d’aquesta perspectiva, el bon govern ha de 
facilitar eines per a què la ciutadania, de mane-
ra individual i també col·lectiva, tingui accés a la 
informació: dades obertes, transparència amb la 
tecnologia al servei de les persones. No només per 
conèixer, més transparència també en relació a la 
manera d’exercir el poder i gestionar els recursos 
públics per part dels càrrecs electes.

Els anys 2013 i 2014, el nostre ajuntament ja 
va rebre el Segell de Transparència Infoparticipa a la 
qualitat i la transparència de la comunicació públi-
ca local que concedeix el laboratori de Periodisme i 
Comunicació per a la comunicació global de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. Per aquest motiu 

Glòria Mans
manscg@alella.cat

Medios (in-dependientes) 

Quisiéramos hacer alusión sobre la “Revista de 
Alella” y el asunto de que la revista no es indepen-
diente, cosa a la cual el Partido Popular de Alella 
se suma y acusa de falta de equilibrio de la revista. 
Pensamos que hay manipulación en los artículos 
no siendo ecuánimes con algunos partidos.

La revista se encuentra en un departamento del 
ayuntamiento desde hace tiempo y consideramos 
que no puede ser neutral dado que se supone que 
no paga alquiler por el espacio. Por lo tanto depen-
de exclusivamente del beneplácito de ERC. Esto 
nos lleva a pensar que indudablemente la “Revis-
ta de Alella” es el brazo extendido del govern de 
Alella. Dicha revista también está subvencionada 
por la Generalitat y por lo tanto tendría que ser 
ecuánime sin decantarse casi siempre por el lado 
de su mecenas.

Queremos mostrar nuestro agradecimiento a 
los trabajadores y colaboradores de la “Revista de 
Alella”, ya que siempre que los hemos necesitado 
para alguna aclaración o cuestión siempre se han 
mostrado abiertos ayudándonos y por lo que les 
damos las gracias!

constitueix un pas determinant la creació del Portal 
de Transparència, un espai al web de l’ajuntament 
que ja està a disposició dels alellencs i alellenques 
i on poden trobar tota la informació necessària re-
ferent al funcionament i la gestió de la nostra insti-
tució. Això suposa establir una nova relació ciutadà 
- administració, basada en la rendició de comptes i 
en posar en obert totes les dades públiques que es 
generen, de forma accessible; la participació, més 
enllà del vot i la queixa, per aprofitar el coneixe-
ment col·lectiu i encertar en les polítiques que es 
porten a terme i la col·laboració per construir entre 
tots i per a tots. 

Volem mantenir un compromís ferm per la 
transparència, per la informació d’interès públic 
que ha de pertànyer a les persones per a les quals 
es governa, entenent que un alt estàndard de trans-
parència és part essencial de la legitimitat de qual-
sevol administració moderna.
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Acords del Ple
PLE EXTRAORDINARI L’AJUNTAMENT DEL 7 D’OCTUBRE I PLE ORDINARI DEL 29 D’OCTUBRE .  Actes del Ple  a www.alella.cat 

Insòlitament, el regidor de CDC va destinar l’espai que li 
correspon en aquest Full a reprovar la Revista Alella i el 
seu director. Diem insòlitament ja que en el Reglament de 
participació als mitjans de comunicació locals s’especifi-
ca (article 5) que “Les informacions que puguin aparèixer 
en els òrgans d’informació es referiran exclusivament a 
l’activitat de la Corporació i en el municipi...”

Amb aquesta actuació, Garcia-Ossorio pretenia justificar la 
seva negativa a ser entrevistat per la Revista Alella. No 
calia. Declinant la invitació n’hi hauria hagut prou. Però 
utilitza l’espai municipal per adreçar-nos una crítica severa 
i, entenem, injusta.

Deixant de banda les afirmacions despectives, que evi-
dentment no compartim, també se’ns adrecen algunes in-
sinuacions que sí que cal replicar.

Pel que fa a la subvenció municipal, hem d’aclarir que el 
2015 va ser de 7.000 euros, xifra que representa poc 
menys del 10% del pressupost de l’exercici. Tothom que 
vulgui conèixer els nostres números, Garcia-Ossorio inclòs, 
queda convidat a fer-ho. No endebades, comptem amb 
dos comptables i un tresorer voluntaris, i un gestor que 
presenta els resultats a hisenda.

Per altra banda, i en nom de l’Associació Cultural Revista 
Alella i de tots el qui hi col·laborem, vull manifestar el su-

Rèplica a l’escrit del grup municipal de CDC publicat a El Full del mes de febrer

Aprovació definitiva del projecte del nou espai cultural. 
El Ple va aprovar definitivament el projecte executiu del 
nou equipament sociocultural del carrer de Santa Ma-
drona. En l’aprovació definitiva s’estimen part de les al-
legacions presentades al projecte per Oriol Font, regidor 
d’Alternativa per Alella-CUP, com ara l’elaboració d’un es-
tudi econòmic de despeses i possibles ingressos de funci-
onament de l’equipament i d’un pla d’usos i reglament de 
l’espai cultural abans de la seva posada en marxa. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A, 
APA-CUP i PP  i l’abstenció de CiU.
Aprovació expedient de contractació el nou espai cultural.
El Ple va aprovar l’expedient de contractació de l’obra de 
l’equipament sociocultural del carrer de Santa Madrona 
a través d’un procediment obert i tramitació urgent, amb 
una despesa màxima de 2.459.200 euros.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i AP-CP, Gd’A i 
APA-CUP i l’abstenció de CiU i PP. 
Decrets d’alcaldia d’extinció de contractes a dos treballa-
dors de l’Ajuntament: de Javier Reyes i Mar Parés.
El Ple queda assabentat.
Modificació de l’Ordenança General de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A, 
CiU, APA-CUP i l’abstenció del PP.
Modificació de  l’ordenança fiscal núm.1 reguladora de 
l’impost de béns immobles (IBI).
El Ple va aprova un tipus impositiu del 0,629 per als béns 
urbans, del 0,70 per als béns rústics i del 1,3 per als de 
característiques especials. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP i CiU, 
l’abstenció de APA-CUP i PP i el vot en contra de Gd’A.
Modificació de l’ordenança fiscal núm.3 reguladora de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).
S’adequa la redacció de l’ordenança al nou planejament ur-
banístic del POUM.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A i 
CiU i l’abstenció de APA-CUP i PP. 
Modificació de l’ordenança fiscal núm.4 reguladora de 
l’impost sobre increment de valors de terrenys de natura-
lesa urbana (Plusvàlua). 
Es redueix dos punts el tipus impositiu passant del 27 
al 25% per compensar parcialment l’increment del valor 
cadastral previst per a 2016. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A, 
APA-CUP i CiU, i l’abstenció del PP. 

port incondicional i sense matisos a Ramon Ruiz i Bruy, el 
nostre director des de fa 23 anys. Les insinuacions sobre la 
seva tasca són especialment injustes donat que mai ha 
cobrat cap mena de remuneració a canvi de la seva res-
ponsabilitat i dedicació.

Amb humilitat però amb fermesa seguirem defensant el 
periodisme neutral i l’exactitud de la nostra informació. 
Conscients de la possibilitat de cometre errors i disposats 
a matisar-la si és precís. Fidels al nostre propòsit de ser la 
Revista de tots els alellencs. Per això no pensem tancar 
cap porta, ni a CDC ni a ningú. 

Pere Homs i Arenas, President de l’Associació Cultural 
Revista Alella

Agraeixo la solidaritat dels companys de l’Associació Cultu-
ral Revista Alella. Ara bé, a l’escrit de referència també hi ha 
una insinuació poc clara relativa a la meva activitat profes-
sional. He d’aclarir que des de l’any 1980 sóc titular d’un 
negoci d’edicions i produccions gràfiques, i que al llarg dels 
anys he pogut treballar per a gairebé tots els consistoris. 
Actualment proveeixo l’Ajuntament en base a un procedi-
ment de contractació públic que vaig guanyar. Qualificar 
aquesta relació com a subvenció és fals i crea confusió.

Ramon Ruiz Bruy, Director de la Revista Alella
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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 22 al 27 de març (tancat el 25 de març) i del 19 al 24 d’abril
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 el  20 de març, de 10.30 a 13h (www.alella.cat/busconsum)

BUS CONSUM

Properes sessions per tramitar el dNI electrònic: 13 de maig i 19 de maig (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: MARÇ I ABRIL 

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
1 i 2 d’abril  BERNAL C/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83
9 i 10 d’abril                         GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
16 i 27 d’abril  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
23 i 24 d’abril  BERNAL C/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83

30 d’abril                         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. 

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

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

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

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

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

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

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

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

ESPAI JOVE (Antigues Escoles Fabra)
93 540 72 45 
www.alellajove.cat
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

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: diumenge 6 de març a les 12h. Taller familiar.
Visites comentades: diumenge 6  i 13 de març  a les 12h

Del 8 al 24 d’abril
“El cel prim”, exposició de fotografia literària o de literatura 
fotogràfica, de Berta Vallribera. 
Inauguració: divendres 8 d’abril a les 20h
Vistes comentades: diumenge 17 i 24 d’abril a les 12h

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

Exposicions a Can Manyé

De 10 a 13h Pavelló Municipal*
Trobada de taekwondo, exhibició de combat.

11.30h Plaça de l’Ajuntament*
Animació infantil a càrrec de La Minúscula.

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Enotast. La collita del pèsol. Preu: 7 euros.

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Mostast. Els sons de la vinya, els sons del celler. Preu: 3 euros. Cal 
inscripció prèvia.

20h Restaurant Can Cabús
Sopar per commemorar el  Dia internacional de les Dones. 
Lliurament de premis del torneig de canastra.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dissabte 12 de març

De 10 a 12.30h Oficina de Turisme*
Passejades pel Parc des d’Alella. Anem al Parc! Preu: 0-8 anys gra-
tuït, 9-14 anys 2 euros, a partir de 15 anys 5 euros.

12h Plaça de l’Ajuntament
Calçotada popular. Calçots, botifarrada, beguda, pa i fruita. Preus 
populars
Organitza: Colla de Gegants, Capgrossos, Grallers i Timbalers d’Alella

Diumenge 13 de març

19.30h Can Lleonart*
Cinema social. Projecció de la pel·lícula “Camí a l’escola”. Progra-
mat per la Comissió de Cooperació Internacional.

Dilluns 14 de març

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
L’hora del conte: Cesc i la bruixa fil·loxera. 

19.30h Espai Jove*
Càpsula formativa. “Eines de gestió en línia per a autònoms i empre-
nedors”. Cal inscripció prèvia a www.alellajove.cat.

Dimarts 15 de març

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Conversa: Els oficis del vi.

Dimecres 16 de març

20h Can Lleonart*
Tertúlia. Anàlisis de l’actualitat amb Antoni Bassas. Cal recollir l’en-
trada a partir del dia 7 de març a Can Lleonart.

Dijous 17 de març

Local de l’Associació ADA
II Torneig Femení de Canastra
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

De 17.30 a 19.30h Can Lleonart*
Tertúlia. Història de l’òpera. El Classicisme (www.canlleonart.com)

20h Espai Jove*
Debats d’Actualitat (www.alellajove.cat)

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura “No se sap mai” amb la participació de l’escriptora 
Imma Monsó.

Dijous 10 de març

7h Plaça d’Antoni Pujadas*
Sortida. De Sora a Alpens. Preu: 25 euros (www.canlleonart.com) 

Dimecres 9 de març

19.30h Can Lleonart*
Taula rodona sobre la reforma horària a càrrec de Cristina Sánchez 
Miret.  

Dilluns 7 de març

D’11 a 12.45h Plaça de l’Ajuntament
Taula dolça.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Matí - Comerços d’Alella
Repartiment de flors solidàries i estand a la plaça de l’Ajuntament
Organitza: Associació Dones Solidàries d’Alella.

13h – Plaça de l’Ajuntament*
Lectura del manifest institucional

Dimarts 8 de març

Divendres 18 de març
12h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Espectacle per a adults: Gotim de contes. Contes inclusius i adaptats 
per a persones amb pluridiscapacitat. 

20h Can Lleonart*
Taller de tall de pernil amb vins DO Alella. Preu: 18 euros. Cal ins-
cripció prèvia. Més informació a www.alella.cat/tallersvins.

Dissabte 20 de març
18h Ca N’humet, centre cívic del Masnou
Concert de gospel en benefici d’Esquima.
Organitza: Esquima, Associació de familiars de persones amb malalties mentals

Dimecres 30 de març
19.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Literatures amb sentits: Albert Forns i Anna Ballbona.

Dijous 31 de març
19h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Tast narrat: Les veremadores de Lola Anglada i el paisatge de la DO 
Alella. Lloc: Restaurant 1789. Preu: 6 euros (Places limitades. Cal 
inscripció prèvia a la Biblioteca d’Alella)

Dissabte 2 d’abril
10.30h Plaça d’Antoni Pujadas
Festa solidària. Cursa infantil, parades i altres activitats.
Organitza: Disma i Associació Síndrome d’Asperger 



Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Dissabte 5 de març, 11h
Taller familiar. Taps i oficis amb Núria Campmajó, artista alellenca. Cal inscripció.

Dijous 10 de març, 20h
Club de lectura. No se sap mai amb l’escriptora Imma Monsó.

Dimarts 15 de març, 17.30h
Hora del conte. Cesc i la bruixa fil·loxera amb Sandra Rossi.

Dimecres 16 de març, 20h
Conversa. Els oficis del vi. Francesc Ferré, enòleg del celler Frisach de 
la DO Terra Alta i Oriol Artigas, viticultor i professor d’enologia a Alella.

Divendres 18 de març, 12h
Espectacle per a adults. Gotim de contes amb la narradora Elisabeth 
Ulibarri.

Dimecres 30 de març, 19.30h
Literatures amb sentits. Albert Forns ens parlarà de Jambalaia i Anna 
Ballbona de Joyce i les gallines. 

Dijous 31 de març, 19h
Tast narrat. Les veremadores de Lola Anglada i el paisatge de la DO Alella. 
Lectura de textos per l’actor Mark Ullod. Lloc: Restaurant 1789. Preu tiquet 
tast: 6€ (Places limitades. Cal inscripció prèvia a la Biblioteca d’Alella). 
Col·labora: Celler Joaquim Batlle.

Biblioteques amb DO 2016
Lletres i vins 4aedició


