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AJUNTAMENT D’ALELLA

Habilitada una zona d’aparcament 
d’alta rotació al carrer d’Onofre Talavera.

La llar d’infants municipal els Pinyons fa 
les preinscripcions del 2 al 13 de maig.

del 22 al 24 d’abril celebrem el Cap de 
Setmana Jove. 

El Consorci de Promoció d’Enoturisme DO Alella uneix 
voluntats públiques i privades per promocionar el territori. 

La ruta del vi 
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Les darreres setmanes s’ha produït un fet que, sense ser nou 
a Alella, ha generat preocupació i alarma social entre molts 
veïns i veïnes. L’ocupació de tres habitatges a barris d’Alella 
de Mar.

Aquest cas és excepcional pel nombre de persones i per la 
causa que l’ha produït: L’amenaça de mort rebuda per aques-
tes persones si no marxaven de casa seva. Aquesta situació 
no és exclusiva d’Alella. La compartim amb més d’una vin-
tena de pobles i ciutats de l’entorn metropolità. També és 
excepcional perquè malgrat que les tres cases estaven buides 
i no eren l’habitatge habitual, dos eren de propietat de par-
ticulars.

L’Ajuntament des del primer dia ha estat actuant davant 
d’una situació polièdrica, de solució complexa i que la seva 
resolució definitiva està fora de l’àmbit i abast municipals. 
La legalitat, i el seu compliment, limita a mínims el marge 
d’actuació de l’Ajuntament.

Segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans l’empatia 
és la facultat de comprendre les emocions i els sentiments 
externs per identificació amb un grup o individu amb que 
hom es relaciona. 

Empatitzem amb les dues persones que s’han vist sostretes 
temporalment de les seves propietats. Empatitzem amb els 
veïns dels entorns de tots els habitatges ocupats a Alella, 
actualment fins a 12 d’uns 3.800, per les distorsions que pu-
guin patir en la seva vida habitual. Estem al costat dels veïns. 
Evidentment. Condemnem les ocupacions. Òbviament. Però 
també empatitzem amb les persones que van haver de sortir 
de nit de casa seva deixant enrere la seva vida per un fet del 
que no en són responsables. 

Perquè Alella no és un poble de persones intolerants. Alella 
som un poble de persones amb valors, obert i solidari. Ens 
volem així.

La solució no és senzilla ni potser immediata. Des de l’Ajun-
tament seguirem comandant la resposta a aquesta situació, 

fent tot el possible per tal de resoldre-la. Com sempre hem fet. 

CoMAndAMEnt I EMPAtIA

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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i de cooperació público-privada que 
integra empreses específicament tu-
rístiques i d’altres que han estat tradi-
cionalment lluny del turisme (cellers, 
enoteques, botigues especialitzades, 
restaurants, bars, hotels, allotjaments 
rurals, agències de viatges, activitats 
recreatives...). La Ruta també aplega 
les administracions locals com a ges-
tores d’una part dels valors i recursos 
del territori. Aquesta xarxa de coopera-
ció es gestiona a través del Consorci de 
Promoció Enoturística del Territori DO 
Alella que és l’encarregat de la plani-
ficació, control de qualitat, gestió i co-
mercialització del producte turístic.

La ruta comença a caminar amb la 
implicació de més d’una cinquantena 
de promotors privats que s’han volgut 
adherir a aquest projecte. Cellers, res-
taurants, allotjaments, serveis turístics 
i agències de viatges, tractaments de 
vinoteràpia, tast de vins i d’altres ex-
periències d’enoturisme formen part 
d’aquesta ruta, que neix apadrinada 
per la cuinera de Sant Pol, Carme Rus-
calleda.

Per donar-la a conèixer s’ha edita 
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En marxa la Ruta del Vi DO Alella 

La DO Alella ja té la seva ruta. El Con-
sorci de Promoció Enoturística del Ter-
ritori DO Alella va presentar el 4 d’abril 
la Ruta del Vi DO Alella, una iniciativa 
que té per objectiu articular, integrar i 
incrementar el valor de l’oferta turística 
vinculada al territori per contribuir-hi al 
seu desenvolupament, millorar els re-
sultats comercials i garantir una experi-
ència satisfactòria per al visitants.

La Ruta del Vi DO Alella s’articu-
la a partir de la creació d’un Club de 
producte, una eina de cooperació que 
integra interessos tant públics com pri-
vats de la zona amb un objectiu comú: 
la promoció de la cultura vitivinícola i 
la promoció econòmica i turística en 
l’àmbit d’influència de la DO Alella. 
Aquesta aliança pretén augmentar els 
clients potencials, sumant els visitants 
que es mouen per interessos turístics, 
culturals i patrimonials.

Per al turista, la Ruta del Vi és una 
destinació de qualitat que ofereix la 
possibilitat d’endinsar-se en la cultura, 
la tradició i costums del territori vitivi-
nícola. Veremar una vinya, visitar un 

celler, conèixer el procés d’elaboració, 
allotjar-se en un entorn rural, prendre 
un bon vi, adquirir productes típics en 
botigues especialitzades... Aquestes 
són algunes de les experiències que 
la Ruta del Vi ofereix al visitant, però 
l’enoturisme va molt més enllà i inclou 
també les passejades per l’entorn natu-
ral, la visita de pobles i monuments, la 
restauració o la compra de productes 
locals.

Tècnicament, la Ruta del Vi és un 
producte complex que es tradueix en 
una xarxa de cooperació empresarial 

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

La ruta es va estrenar en societat en 
el congrés internacional d’enoturisme 
Wine Tourism Conference celebrat 
el 5 i 6 d’abril a Sant Esteve Sesrovires.
···················································

·······················································································································································
Promoguda pel Consorci de Promoció Enoturística, la iniciativa uneix interessos públics i privats amb 
l’objectiu de promocionar el territori.
·······················································································································································

un catàleg amb un mapa que inclou la 
senyalització de les diferents propostes, 
i que es repartirà en oficines de turisme 
i punts claus de Barcelona i el territori. 
També s’hi podrà accedir a través de la 
pàgina web del Consorci (www.doalella.
cat) que ha estat totalment renovada.

Andreu Francisco, president del 
Consorci i alcalde d’Alella, va remar-
car durant la presentació que la ruta 
“és un punt d’inflexió per a la promoció 
del nostre territori, un eix vertebrador 
que ha d’ajudar a la dinamització cul-
tural, social i econòmica de la DO”. A 
l’acte de presentació, celebrat al Centre 
d’Empreses Casa del Marquès del Mas-
nou, també van participat el Coordina-
dor general de l’Incavi, Xavier Agell, el 
president del Consell Regulador de la 
DO, Quim Batlle, alcaldes i represen-
tats dels ajuntaments consorciats, així 
com alguns dels promotors privats que 
formen part de la ruta.

La ruta es va estrenar en societat 
donant-se a conèixer en el congrés in-
ternacional d’enoturisme Wine Tourism 
Conference celebrat el 5 i 6 d’abril a 
Sant Esteve Sesrovires.

Alguns dels promotors públics i privats de la Ruta del Vi DO Alella després de la presentació a la Casa del Marquès.
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L’Ajuntament ha adequat la zona de 
recollida de residus de la rambla d’Àn-
gel Guimerà per fer-la més accessible 
a la ciutadania. L’espai s’ha delimitat 
amb una tanca de fusta, seguint el 
model d’altres àrees de recollida del 
municipi, de manera que es puguin di-
positar les diferents fraccions als seus 
contenidors corresponents amb molta 
més comoditat i seguretat. Per poder 
adequar aquesta àrea s’ha tallat la 
part de la vegetació que dificultava 
l’accés als contenidors i s’ha ampliat 
l’espai d’ocupació de la via pública. 
Alguns veïns s’havien queixat de la 
manca de seguretat i els problemes 
per dipositar la brossa en aquest punt 
de recollida. 

Instal·len un tancat de fusta per millorar l’accés
als contenidors de la Rambla Àngel Guimerà 

Nova zona d’alta rotació al carrer d’Onofre Talavera 
···································································································
S’ha fet una reserva de vuit aparcaments en els quals es pot estacionar un 
màxim de 30 minuts, entre les 8 i les 20h.

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

L’Ajuntament ha habilitat una zona blava 
d’alta rotació al carrer d’Onofre Talavera 
amb l’objectiu de facilitar una alternativa 
per a l’estacionament de curta durada i 
evitar els problemes de circulació que es 
generen com a conseqüència de l’apar-

Incivisme veïnal 

cament indegut al passeig dels Germans 
Aymar i Puig i altres vies de l’entorn. Es 
tracta d’una zona blava gratuïta amb 
unes vuit places d’aparcament en els 
quals es pot estacionar durant un temps 
màxim de 30 minuts, de 8 a 20h.

El precedent del carrer Balmes 
És la segona zona d’aparcament d’alta 
rotació que s’habilita en el municipi. 
La primera es va implantar a finals de 
2014 al carrer Balmes amb l’objectiu  
d’evitar l’aparcament indegut al carrer 
Dom Bosco i altres vies de l’entorn. En 
aquest cas el temps d’estacionament 
està limitat a un màxim de 15 minuts, 
de dilluns a divendres, entre les 8 i les 
20h.  

L’àrea de residus de l’avinguda d’Àngel Guimerà s’ha protegit amb un tancat de fusta per fer-la més segura i accessible.  

Es tracta d’una zona blava gratuïta en la qual es pot estacionar un temps màxim de 30 minuts. 

La senyalització viària que indica l’estaciona-
ment d’alta rotació va ser objecte d’actes vandà-
lics per part d’uns desconeguts que van arrencar 
el senyal hores després de ser instal·lat. Aquest 
comportament incívic va obligar a l’àrea de Ser-
veis Municipals a tornar a instal·lar de nou la 
senyalització vertical de la zona blava.  
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················································································································

Patis oberts per a les famílies

La llar d’infants municipal Els Pinyons 
obrirà un cop al mes el pati del centre a 
les famílies amb infants de 0 a 6 anys 
perquè grans i petits puguin gaudir 
d’aquest espai en temps de primavera i 
compartir-lo amb altres famílies del mu-
nicipi. Amb aquesta iniciativa, el centre 

La llar d’infants Els Pinyons obre portes el 16 d’abril

Els Pinyons obre les seves portes al pú-
blic el dissabte 16 d’abril, de 10 a 13h, 
per donar a conèixer les instal·lacions, 
els criteris metodològics del centre i el 
procés de preinscripcions i matricu-
lacions per al curs vinent. Per al curs 
vinent hi haurà 33 places vacants, del 
total de 61 places que disposa el centre 
de P0, P1 i P2. Cal presentar la sol-

licitud que trobareu a www.alella.cat/
elspinyons, amb la resta de documen-
tació requerida, del 2 al 13 de maig a 
la llar d’infants. Per formalitzar la pre-
inscripció es pot demanar hora prèvia 
en horari de dilluns i dimarts de 8 a 
13h i tardes de dilluns a dimecres de 
16.30 a 19h i dijous i divendres de 15 
a 17h (93 555 55 09).

Calendari de preinscripció i matriculació a la llar d’infants 

Portes obertes dissabte 16 d’abril, de 10 a 13h 
Presentació de sol·licituds del 2 al 13 de maig 
Publicació de les llistes baremades provisionals 23 de maig
Termini per presentar reclamacions a les llistes baremades 24 i 25 de maig 
Sorteig públic per desempat en cas que sigui necessari 26 de maig a les 10h (sala de Plens de l’Ajuntament)
Publicació de les llistes definitives d’alumnat admès 27 de maig
Període de matrícula del 30 de maig al 8 de juny
Horari de preinscripcions hores concertades (trucar al telèfon 93 555 55 09)

Xerrada sobre seguretat a 
Internet per a les famílies 
Els Mossos d’Esquadra i la comuni-
tat educativa d’Alella organitzen 
una xerrada informativa sobre la 
seguretat a Internet adreçada a to-
tes les famílies. L’objectiu de la ses-
sió és conscienciar als pares, mares 
i tutors dels principals riscos que 
poden trobar a Internet els seus fills 
i filles. Entre d’altres temes es par-
larà sobre les necessitats i l’ús de 
les xarxes socials, del ciberassetja-
ment, de les imatges i dades perso-
nals que es pengen al web i a les 
xarxes. La xerrada es farà el dijous 
14 d’abril a les 20h a Can Lleonart 
i qui tingui interès en assistir-hi ho 
ha de fer saber al seu centre educa-
tiu o a educacio@alella.cat. 

Entrades al Festival de fi de curs 
de l’Escola de Dansa
A partir del 12 de maig es poden 
adquirir les entrades per al Festival 
de fi de curs de l’Escola de Dansa 
que se celebra l’11 de juny. 

obre un nou espai educatiu, dinamitzat 
per una educadora, i en el qual les famí-
lies podran compartir una estona d’es-
barjo amb la canalla. Les dates previs-
tes d’obertura són el 12 de abril, l’11 de 
maig i el 8 de juny, en horari de 17 a 
18.30h. 

Els Pinyons preveu obrir els patis a les famílies amb infants de 0 a 6 anys els dies 12 d’abril, 11 de maig i 8 de juny. 

···································································································
Les preinscripcions al primer cicle d’infantil es fan del 2 al 13 de maig. 

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

La llar d’infants municipal té capacitat per 61 alumnes.
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El 30 d’abril torna el Mercat 
de Segones Oportunitats 

l’original del document d’identitat.
En el moment de fer la sol·licitud 

caldrà realitzar l’autoliquidació de les 
taxes davant l’oficina d’Alella de l’ORGT. 
(www.alella.cat/mercatoportunitats)

Alella, el Masnou i Teià s’enlairen

Els propers 11, 12 i 13 de maig es 
posa en marxa la nova edició de les 
Jornades d’Emprenedoria Enlaira’t, 
organitzades pels ajuntaments d’Alella, 
El Masnou i Teià i gestionades per 

Laboratori 8-85. Enguany es presenten 
amb un format renovat, en el qual es 
pretén situar els participants a l’epi-
centre de les activitats. L’objectiu de 
les Jornades és donar assessorament, 

···································································································
Les 4es Jornades d’Emprenedoria Enlaira’t se celebren de l’11 al 13 de maig. 

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

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

Relats des d’Alella
L’Ajuntament ha tornat a convocar 
la 7a edició del recull de “Relats 
des d’Alella”, amb l’objectiu de pro-
moure i fomentar els actes literaris 
a la població i recuperar la memòria 
històrica del municipi, a través de 
les vivències de la gent gran del po-
ble. Poden participar les persones 
majors de 60 anys residents a Ale-
lla, els escrits han de tenir una 
mida màxima de dues pàgines i 
s’han de presentar abans a la Bibli-
oteca Ferrer i Guàrdia fins al 14 de 
maig. Per facilitar aquesta tasca i 
afavorir la participació es faran ta-
llers d’escriptura el dies 4, 11, 18 i 
25 d’abril i 2 i 9 de maig al Casal 
de la Gent Gran Can Gaza. 

Busquen les parelles d’or
Aprofitant el Dinar d’Homenatge a 
la Gent Gran, l’Ajuntament fa un re-
coneixement a les parelles que ce-
lebren les noces d’or. Els matrimo-
nis d’Alella casats l’any 1966 que 
hi vulguin participar s’han d’ins-
criure al Casal de la Gent Gran Can 
Gaza fins al 29 d’abril.

Recollida dels tiquets del 
75è Dinar d’Homenatge a la Vellesa
El diumenge 29 de maig se celebra 
el tradicional Dinar d’Homenatge a 
la Vellesa que es fa al Pavelló Es-
portiu Municipal. Enguany, la tro-
bada serà molt especial perquè se 
celebren els 75 anys d’aquest ho-
menatge, i per aquest motiu es vol 
fer un reconeixement a totes les 
persones voluntàries que any rere 
any fan possible aquest dinar, cui-
nant i servint les paelles. El dinar és 
gratuït per a les persones més grans 
de 65 anys que viuen a Alella. El 
preu del tiquet per als acompa-
nyants és de 15€. Els socis i sòcies 
de l’Associació de Gent Gran que 
no resideixen al municipi podran 
adquirir el tiquet del dinar al preu 
de 7,5€. La recollida dels tiquets, 
amb el seient numerat, es fa al Ca-
sal de la Gent Gran Can Gaza els 
dies 2,6, 9 i 13 de maig, en horari 
d’11 a 14h i de 15.a  17h, i el 4 i 
11 de maig, d’11 a 14h. Els acom-
panyants han de fer el pagament 
per ingrés bancari. Més informació 
a www.alella.cat/jornadesgentgran. 

afavorir el coneixement mutu i facilitar 
eines per dur a terme una idea de 
negoci.

El tret de sortida serà el dimecres 
11 de maig a les 19h a Can Lleonart 
amb la conferència de Joan Dausà, 
cantautor i emprenedor polifacètic. El 
Centre d’Acollida Turística d’Alella, Teià 
i el Masnou serà l’escenari de la segona 
jornada, que estarà dedicada a la realit-
zació de workshops i finalitzarà amb 
una taula rodona al celler Alella Viní-
cola moderada per l’actriu Carme Pla. 

L’Enlaira’t clourà divendres amb un 
dinar-conferència al Centre d’Empreses 
de Casa del Marquès d’El Masnou, a 
càrrec del catedràtic d’economia finan-
cera i comptabilitat Oriol Amat. Seran 
tres dies intensos durant els quals ter-
ritori i emprenedoria aniran acompa-
nyats de la mà i en els què professionals 
de reconegut prestigi posaran al seu 
abast les eines necessàries per tal de 
donar suport a emprenedors i empre-
saris. Més informació i inscripcions a 
www.enlairat.cat.

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

Can Lleonart, el Centre d’Acollida 
Turística, el Centre d’Empreses Casa del 
Marquès i el celler Alella Vinícola seran 
els escenaris de les jornades 
···················································

···································································································
Les sol·licituds es poden presentar del 4 al 25 d’abril.

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

La regidoria de Comerç i Consum orga-
nitza el 30 d‘abril la 6a edició del Mer-
cat de Segones Oportunitats. El mercat 
es farà de 10 a 15h a la plaça d‘Antoni 
Pujadas i s‘adreça a persones majors de 
16 anys, entitats o centres escolars, 
preferentment d’Alella. Es podran ven-
dre o intercanviar articles de segona 
mà, productes artístics i material de 
marxandatge. Les inscripcions finalit-
zen el 25 d’abril i es poden fer presen-
cialment a l’Oficina d’Atenció a la Ciu-
tadania de l’Ajuntament d’Alella, amb 
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····················································································································································································································································

Sambala i Sabor de Gràcia duen les 
músiques del món a Can Lleonart 
···································································································
Les entrades es poden adquirir anticipadament a partir del 9 de maig. 

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

Concurs per adjudicar el servei de 
la barra de bar de la Festa Major
Fins al 30 de juny es poden presen-
tar les sol·licituds per participar en 
la convocatòria d’adjudicació de la 
gestió i explotació de la barra de bar 
que s’instal·la a l’Hort de la Rec-
toria del 28 de juliol a l’1 d’agost, 
durant els dies de la Festa Major de 
Sant Feliu. La convocatòria s’adre-
ça a titulars de bars d’Alella i en-
titats del municipi inscrites en el 
Registre d’Entitats de l’Ajuntament. 
Les sol·licituds es poden presentar 
a l’Oficina d’Atenció a la Ciutada-
nia (OAC) de l’Ajuntament fins a les 
14.30h del 30 de juny.

L’aperitiu de la Festa Major
La Regidoria de Festes convoca la 
ciutadania a participar en un acte 
popular per parlar de la Festa Major 
de Sant Feliu. L’objectiu de la troba-
da és organitzar grups de treball per 
tal de poder recollir idees i propos-
tes que puguin enriquir el progra-
ma de la Festa de cara a properes 
edicions. L’acte és durà a terme el 
16 d’abril, d’11 a 14h, a la sala 
d’entitats de les Antigues Escoles 
Fabra i inclourà un vermut popular. 
Els suggeriments que puguin sortir 
d’aquesta trobada ciutadana, es 
tindran en compte en la convocatò-
ria del concurs del cartell de Festa 
Major que es preveu obrir a finals 
d’abril i que serà escollit per votació 
popular. 

Els tres finalistes del concurs de 
la imatge gràfica de la Verema
Titular, Bisgrafic SL i Pilar Gorriz 
són els tres equips finalistes del 
Concurs per a la creació de la imat-
ge gràfica de la 42a Festa de la Ve-
rema convocat per l’Ajuntament. 
Els tres equips, triats entre els 14 
presentats, han rebut l’encàrrec de 
dissenyar el cartell de la propera 
festa. El jurat, format per 2 mem-
bres de les àrees de Comunicació i 
Turisme de l’Ajuntament d’Alella, 
per 1 representant del sector eno-
turístic local i per 2 dissenyadors/
es o professionals de disciplines 
properes al món del disseny, triarà 
una de les  propostes presentades. 
El dia 9 de maig es farà públic 
l’equip guanyador.

Subvencions a entitats 
···································································································
La convocatòria es preveu obrir al maig, un cop superat el termini d’informació 
pública de les bases reguladores.

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

La Junta de Govern va aprovar inicial-
ment el 17 de març les bases d’atorga-
ment de subvencions a les entitats per 
a la realització d’activitats. L’Ajunta-
ment té previst obrir la convocatòria 
per presentar les sol·licituds entre fi-
nals d’abril i principis de maig, un cop 

superat el termini d’informació pública 
de les bases que finalitza el 22 d’abril. 
Com es ve produint des de l’any 2013, 
s’ha establert una línia específica de 
subvencions per a les entitats de caràc-
ter social, en la qual la valoració i el 
control de la justificació es fa des de la 
Regidoria de Serveis a les Persones. 

Podran optar a les subvencions les 
persones físiques i les entitats, associ-
acions i organismes públics o privats, 
sense ànim de lucre, legalment consti-
tuïdes dins de l’àmbit del terme muni-
cipal. No podran ser beneficiàries, 
aquelles entitats que no hagin presen-
tat les justificacions de les subvencions 
de l’any anterior. El termini de lliura-
ment de les justificacions va finalitzar 
el 30 de novembre. Més informació a 
www.alella.cat/subvencioentitats 

La iniciativa pretén promoure l’associacionisme. 

És primavera i toca el cicle de Músi-
ques del món a Can Lleonart. Sambala 
proposa un espectacle basat en la músi-
ca popular brasilera a partir de cançons 
d’alguns dels grans autors d’aquest gè-
nere, passades pel seu filtre personal. El 
concert serà el 20 de maig a les 22h. 
Sabor de Gràcia, una formació de refe-
rència en el món de la rumba catalana, 

porta a Alella el seu nou espectacle 
amb un repertori que combina les can-
çons més actuals i les més representa-
tives del seu repertori. Serà el diven-
dres 3 de juny a les 22h.

Les entrades es poden adquirir de 
forma anticipada a Can Lleonart a par-
tir del 9 de maig, de 8 a 13h i de 16 a 
20h (excepte divendres). 
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··································································

Deu dies fent poesia 

Alella tornarà a convertir-se en l’altaveu 
dels poetes catalans amb la vuitena 
edició d’Espais de Poesia que se cele-
bra del 5 al 15 de maig. En els seus 
vuit anys de trajectòria, els espais han 
esdevingut un punt de trobada per a 
molts professionals, afeccionats i 
amants de la poesia que, amb la seva 
implicació, han convertit aquesta inici-
ativa alellenca en un gran aparador de 
la creació literària que es fa a casa nos-
tra i també fora de les nostres fronteres. 

Enguany els deu dies de frenètica i 
engrescadora activitat poètica, arren-
quen el 5 de maig amb la inauguració 
de l’exposició “Com una papallona en-
trant en una foguera”, un homenatge 
de Pere Llobera a tota la gent que ha 
pagat penyora amb la seva pròpia vida 
per expressar-se en amb la paraula, en 

···································································································
La 8a edició d’Espais de Poesia arriba del 5 al 15 de maig.
···································································································

Els premis de la Mostra 

el lliurament de premis de la fase local de la 
XXXIII Mostra Literària es farà a Can Lleonart el 
diumenge 8 de maig a les 12h. La participació 
ha estat més baixa que en edicions anteriors, 
amb un total de 71 obres: 59 de poesia i 12 de 
prosa. dins del programa d’espais de Poesia, el 
13 de maig a les 19h a Alta Alella, es presen-
tarà el llibre “Zona Wifi”, de Raimond Aguiló, 
últim premi de poesia Alella a Maria Oleart. 

vers en prosa o en cançó. La inaugura-
ció anirà seguida del recital d’Enric Ca-
sasses, un dels poetes catalans més 
reconeguts, que torna a Alella per pre-
sentar El nus la flor, un recull de poe-
mes i escrits inèdits dels últims anys. 

Una llarga llista de poetes 
A més del sempre benvingut Enric Ca-
sasses, Espais de Poesia a Alella tam-
bé es podran escoltar una llarga llista 
de poetes com Vicent Andrés Estellés, 
Ramon Llull, Dolors Miquel, Anna Ma-
luquer, Rafael Vallbona, Vicenç Altaiò, 
Albert Calls, Carles Hac Mor, Laia No-
guera, Raimond Aguiló, Maria Cabrera, 
Mireia Calafell, Laura Borràs, Carlos 
Ernesto García, Antonio Tello i Yulino 
Dávila, entre d’altres. 

Com una papallona entrant en una foguera 
exposició de Pere Llobera, del 5 al 29 de maig
el nus la flor, recital d’enric Casasses
el conte de l’estrella, espectacle infantil 
de mà en mà  recital i concert amb Francesc 
Anyó i Borja Penalba (Poesia als Parcs)
ens queda la paraula recital amb Carlos ernesto 
García, Antonio Tello i Yulino dávila i poetes de 
Nicaragua, Colòmbia i el Salvador
Lliurament dels premis de la XXXIII Mostra 
Literària del Maresme
Cal·líope i Bacus: poesia entre vinyes
audiovisual de Toni Garriga i Anna Maluquer 
Poesia, llengua i llibertat, tertúlia i recital amb 
Rafael Vallbona, Vicenç Altaió i Albert Calls
Obra completa punt u - Carles Hac Mor Club de 
lectura amb ester Xargay i Jordi Marrugat
Poesia en moviment vora les vinyes  dansa i 
recital amb Laia Noguera, Raimond Aguiló (premi 
Maria Oleart) i la ballarina Helena Pellisé
Amb veu de dona recital amb Maria Cabrera i 
Mireia Calafell, acompanyades d’elena Bañuls
el Verger de l’Amat recital de Ramon Llull amb 
l’actriu Montse Germán i el músic Ferran Pisa
Missa pagesa recital a dolors Miquel, amb 
Maite Besora i Pau Bou
dos amants com nosaltres recital amb Laura 
Borràs acompanyada del músic Borja Penalbai
Més informació www.alella.cat/espaisdepoesia 

La Biblioteca celebra Sant JordiParades de Sant Jordi 
Fins al 18 d’abril es poden presen-
tar les sol·licituds per a la instal-
lació de parades de Sant Jordi. 
Poden optar els comerços locals, 
entitats, escoles, clubs esportius, 
residències o similars de l’àm-
bit local. Les sol·licituds s’han de 
presentar, juntament amb la do-
cumentació requerida, a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania. Es po-
dran vendre roses naturals i artifi-
cials, llibres nous i de segona mà 
i objectes de marxandatge. L’horari 
d’obertura de les parades serà de 9 
a 20.30h.

La Biblioteca Ferrer i Guàrdia s’antici-
pa enguany a Sant Jordi amb una vigí-
lia plena d’activitats literàries i cultu-
rals en el marc de la IV Revetlla de 
Sant Jordi a les biblioteques de Catalu-
nya. Els actes de la revetlla comencen 
a les 10h del matí amb la mostra de 
les novetats literàries i la presentació 
de la guia de biblioteques del Mares-
me, dedicada a les rutes literàries 25 
Literarutes pel Maresme. Tot seguit es 
realitzarà l’itinerari proposat per la bi-
blioteca d’Alella, a càrrec de la histori-

adora i dissenyadora de la ruta Cristina 
Armengol. La festa continua a les 17h 
de la tarda amb l’espectacle familiar de 
contes i música Faules de Llull, a càr-
rec de l’actriu Teresa Puig acompanya-
da de Marc Mateu al teclat. 

Espectacle per a adults
El final de revetlla serà el recital poètic 
i musical A la llum de Llull, a càrrec de 
l’actriu Àngels Bassas i la violoncel-
lista Anna Comellas, que es farà a les 
22h. 

Recital poètic de l’edició anterior. 
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······················································································

El Cap de Setmana Jove arriba per Sant Jordi
···································································································
El lema de la festa és enguany “Joves amb esperit crític”.
···································································································

Diumenge 24 d’abril 

Tarda d’esports: Femení de futbol 3x3, 
futbol sala, voleibol, rugby...
Pavelló d’esports Municipal, 16-20h

Divendres 22 d’abril 

Escapa’t si pots!
espai Jove, antigues escoles Fabra, 17h 
Curs d’orientació per Alella
Pista d’atletisme, 20h 
Sopar jove 
Hort de la Rectoria, 22h 
Espectacle d’Improshow
Hort de la Rectoria, 23.30h
Nit de Pd’s, DJ Obi-one, PD Busquets 
Hort de la Rectoria, 01h

Dissabte 23 d’abril 

Ioga entre vinyes
Can Bouquet, 11.30h
Paradeta d’intercanvi de llibres
Plaça de l’Ajuntament, 17h
Escapa’t si pots!
espai Jove, antigues escoles Fabra, 16h
Xerrada. La crisi dels refugiats
espai Jove, antigues escoles Fabra, 19h
Taller de tapes saludables 
Can Lleonart, 20.30h
Cercatasques
Per tot el poble, 22.30h
Nit de concerts: A4Reggae, Mashrooms, La 
Banda del Coche Rojo, PD PEJ, DJ Surda
Hort de la Rectoria, 24h

Enguany, el Cap de Setmana Jove coin-
cideix amb el cap de setmana de Sant 
Jordi. Seran tres dies d’activitats cultu-
rals, festives, artístiques i esportives 
pensades amb l'objectiu de promoure 
l'oci saludable i alternatiu i potenciar 
les interrelacions i la participació de les 
diferents entitats juvenils del poble. 

Però la trobada del jovent alellenc, 
a més d’una festa, és també un bon 
moment per reflexionar i prendre cons-
ciència d’alguns dels reptes que té la 
nostra societat. El lema d’enguany és 
“Joves amb esperit crític” i el programa 

inclou una xerrada sobre la crisi del re-
fugiats, a càrrec de l’associació Stop 
Mare Mortum. Serà dissabte a les 19h 
a l’Espai Jove. 

Música a l’Hort de la Rectoria
La música tindrà com sempre un paper 
destacat. Divendres és la nit de Pd’s, 
amb els punxa discos Obi-one i Bus-

Càpsules formatives a mida 
L’Espai Jove d’Alella ofereix als joves 
de 16 a 30 anys la possibilitat de rea-
litzar càpsules formatives a mida. Per 
poder programar una sessió només cal 
que els joves s’organitzin en un grup 
d’un mínim de cinc persones amb un 
mateix interès formatiu. Les temàti-
ques proposades poden girar entorn a: 
participació juvenil, igualtat i diversi-
tat, cooperació internacional, relacions 
laborals, recerca de feina, programes 
de disseny, entre d’altres. Per fer les 
propostes cal enviar un correu a alella-
jove@alella.cat.

El programa de primavera de l’Es-
pai 16·30 inclou cursos d’anglès B1 
(Intermediate) i de preparació per al 

First Certificate, a més de classes de 
hatha ioga vinyassa, taller de circ, d’in-
iciació al tast de cerveses i d’aprofun-
diment en el món de la cervesa artesa-
nal. Més informació a www.alellajove.
cat. 

Festa de neó al Pavelló

El Cap de Setmana Jove inclou una 
activitat pensada especialment per 
als joves i adolescents: la Festa de 
neó que es farà la nit de Sant Jordi 
a la pista del Pavelló Municipal 
d’Esports, de 21 a 23h. La festa 
estarà plena de sorpreses: sessió de 
DJ amb projeccions lightpainting, 
coreografies, taller de maquillatge 
neó i costumització de roba brillant, 
taller de còctels saludables, para-
des de roses i polseres... Més infor-
mació a www.alellajove.cat. 

Preparant l’Adrenalina d’Estiu

L’espai Jove vol saber l’opinió dels joves i ado-
lescents de 12 a 16 anys per elaborar el progra-
ma de l’Adrenalina d’estiu. Per aquest motiu 
s’ha elaborat una enquesta que està disponible 
al web www.alellajove.cat a través de la qual el 
jovent pot fer saber les seves preferències. 

quets i dissabte la nit de concerts durà 
a l’escenari de l’Hort de la Rectoria a 
A4Reggae, Mashroom i La Banda del 
Coche Rojo. La nit acabarà amb una 
sessió dels punxa discos Pej i Surda. 

Per facilitar la tornada a casa des-
prés de la festa, l’Ajuntament posa dis-
posició del jovent un servei de bus gra-
tuït les nits de divendres i dissabte. La 
sortida serà davant de l’Hort de la Rec-
toria i recorrerà els barris de muntanya 
i arribarà fins a Teià i el Masnou. 

Esport i altres entreteniments
El programa inclou altres activitats lú-
diques i esportives: gimcana, taller de 
tapes saludables, ioga entre vinyes, 
cercatasques, Improshow, tornejos fe-
mení de futbol 3x3·, futbol sala, volei-
bol i rugby. Més informació a www.
alella.cat/capdejove.  
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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 La intolerable justificació de l’ocupació 

Orgullosos ens sentim dels nostres veïns de Mar i 
Muntanya donant suport i ajudant els propietaris a 
treure matalassos i estris de qui els hi havia ocu-
pat casa seva amb total impunitat. Això va passar 
dijous 31 de març a una de les dotze cases del 
poble on gent fora del sistema ha decidit usurpar 
la propietat privada sense cap conseqüència cap a 
ells. Prèviament, un grup de veïns es concentraven 
a la porta de l’Ajuntament per a fer pressió davant 
la inacció manifesta de les autoritats, que lluny de 
resoldre una situació excepcionalment greu, han 
passat de negar la evidència de que els ocupes 
s’estan instal·lant al poble des de fa anys a explicar 
que l’Ajuntament no pot fer-hi res. Així, doncs, l’Al-
calde va convocar els manifestants a Can Lleonart 
a les 21:15, i vam seguir amb la rutina del Ple, 
com si res. 

Vam haver de sentir no poques bestieses. El 
pitjor, demanar més empatia cap els ocupes, par-
lar d’”èxode” i fins i tot justificar la ocupació del 
clan gitano. D’escoltar els veïns quan tot això va 
començar, no sé si s’hauria arribat tant lluny. Va 
quedar clar que amagar informació és totalment 
contraproduent pel poder i que aquest tampoc pot 
amagar-se eternament entre protocols, comissions 
i reglaments. 

Ocupacions

A finals de gener es va produir al Port Olímpic una 
baralla entre diversos joves d’ètnia gitana que va re-
sultar en la mort d’un d’ells. Com a conseqüència, 
gairebé 500 persones de les famílies dels agressors 
van haver de fugir de casa seva, als barris de La 
Mina i de Sant Roc, amb la seva vida amenaçada 
per la família del mort. Una part d’aquestes perso-
nes, 15 adults i 17 menors, van arribar al nostre 
poble aproximadament un mes després i van ocu-
par tres habitatges buits dels barris d’Alella de Mar.

L’ocupació de vivendes és un acte il·legal i com 
a tal, nosaltres no l’aprovem. Ara bé, un cop ar-
ribades aquestes persones al nostre poble, dona-
des les condicions excepcionals que van produir la 
fugida de les seves llars i donat l’estat precari en 
que van arribar i la presència de diversos infants 
de curta edat, va ser necessari proporcionar-los un 
suport d’emergència (tal i com marca el Protocol 
d’Emergències Socials d’Alella). Així es va fer, en 
forma d’alimentació bàsica, kits d’higiene i mantes, 
durant els primers 5 dies. En un primer moment, 
seguint el consell de la Generalitat, no es va fer pú-
blica la situació per no posar en risc aquestes per-
sones i els veïnats. En tot moment, però, l’alcalde 
va estar a disposició de tots aquells veïns que van 
voler parlar amb ell. Des  de l’inici, s’està treballant 

Els veïns van aconseguir el compromís de l’Al-
calde de tornar-los a reunir el 13 d’abril a les 20h. 
I el que volen saber és: “què farà l’Ajuntament”, no 
el que no pot fer o el que diu la llei. La gent sap que 
la unió fa la força. Tots junts podem moure lo ina-
movible. Per això li vam demanar en aquella reunió 
que aprofiti el coneixement i els oferiments que el 
veïnat ens feia i un canvi radical d’estratègia que 
ha de començar per acabar amb les excuses. Hem 
d’evitar que s’ocupin més cases actuant sobre les 
que estan buides, hem d’incrementar la seguretat i 
hem d’enviar missatges contundents als ocupes. La 
impunitat no és admissible.  

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

en coordinació amb altres ajuntaments i amb la Ge-
neralitat per tal de propiciar que aquestes persones 
puguin tornar al més aviat possible a les seves llars. 

Més enllà del fet concret de l’ocupació, que 
no és poc ni és menor, sobretot pels veïns i veïnes 
propers a les cases ocupades, aquestes famílies no 
han provocat cap conflicte de convivència. Aques-
tes persones ens han fet saber que volen tornar a 
casa seva i reprendre la seva vida habitual. S’està 
treballant en això des de diverses esferes: mediació 
amb Mossos, Departament d’Habitatge de la Ge-
neralitat per trobar-los un habitatge alternatiu, etc. 

En els últims dies s’està produint una reacció 
veïnal, al nostre parer gens desitjable, que està por-
tant a crear un clima de confrontació. Des d’aquí 
fem una crida a la calma i a no caure en difamaci-
ons basades en estereotips i rumors discriminato-
ris, evitant falses rumorologies. 

Els veïns i veïnes han de tenir la certesa que 
des del govern municipal s’està fent tot el possible 
per acabar amb aquesta situació que no fa content 
a ningú. 
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esteve Garcia-Ossorio 
Barrosso 
garciaossoriobe@
alella.cat 

CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA

ALTERNATIVA PER ALELLA-CUP Alella acollidora 

El darrer dijous desprès del ple, va tenir lloc una re-
unió amb veïns inquiets per les ocupacions de  ca-
ses. Una reunió no prevista però necessària donat 
el neguit acumulat i donat que el propietari d’una 
de les cases ocupades acabava de recuperar per la 
via de fet la seva tinença 

El debat sobre les ocupacions fa temps que 
dura i és prou complex com per banalitzar-lo, hi 
ha una gran diversitat d’ocupacions i de propietaris 
ocupats, però si cal posar-lo en context, a Alella hi 
ha actualment 11 habitatges ocupats d’un parc de 
3.800 vivendes, un 0,3%. 

Comprenem la frustració d’aquells veïns que 
pateixen la usurpació sobrevinguda dels seus béns 
familiars, i la lentitud dels processos legals per recu-
perar la tinença dels seus habitatges, i la d’aquells 
qui assumint les possibles conseqüències no veuen 
altre sortida que la recuperació per la via de fet.

Però junt al debat sobre les ocupacions, impor-
tant, per part d’alguns assistents a la reunió també es 
va traspuar un altre assumpte barrejat amb l’anterior 
i que més enllà dels fets i les circumstàncies concur-
rents es referia a una concepció de model de poble.

 Alella ha aprovat els darrers sis mesos dues 
mocions a favor de l’acolliment de refugiats i contra 
les polítiques economicides i deshumanitzades de 

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Comunicat 

1er.- L’alcalde d’ERC fa impossible el diàleg polític 
i, per tant, qualsevol mena d’entesa amb CDC. Des 
de les eleccions de maig 2015 el senyor Francisco 
usa la seva majoria absoluta al pur estil PP, amb el 
suport abnegat del psc-psoe local.

2on.-  CDC no rep cap informació ni li és demanada 
la seva opinió ni criteri sobre cap assumpte munici-
pal ni de cap altra naturalesa.

3er.- En conseqüència, el Ple municipal s’ha con-
vertit en un mer tràmit administratiu, una solemne i 
costosa pantomima sense cap contingut ni projecte 
ni debat polític més enllà d’aprovar mocions i de-
claracions retòriques de tota mena.

4rt.- En aquest penós context, CDC seguirà fent fins 
on li sigui possible, i allà on calgui, la seva labor de-
mocràtica d’oposició i control a l’alcalde del poble. 
Més que mai exigirem transparència i denunciarem 
les males pràctiques del govern municipal, actual-
ment en procés de degradació. 

fronteres que se’ls aplica, i en ambdues mocions 
s’ha fet referència a la voluntat de que tant bon 
punt els possibles refugiats arribin a Alella se’ls ga-
ranteixi l’accés als serveis bàsics que permeten una 
vida digne. No es tracta d’una condescendència 
cap al sofert, es tracta del reconeixement i garantia 
dels Drets Humans que haurien de ser inalienables. 
I és per nosaltres un orgull que la posició al respec-
te sigui compartida per la majoria de veïns.

Però a la reunió de dijous passat, aquests matei-
xos Drets que volem integres per als refugiats d’enllà  
van ser qüestionats per a persones, i especialment 
nens, que es troben ara i aquí al nostre municipi. 

És per això que des d’aquest petit espai volem 
agrair expressament la tasca que s’està duent a ter-
me des de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament 
al respecte i la d’aquells veïns que tot i els temors, 
dificultats, i contradiccions, que tots podem tenir, 
creuen que la defensa dels Drets Humans i els 
Drets dels infants es demostra quan les coses no 
són fàcils. 

La bombolla en que vivia Alella s’ha esquerdat, 
és el moment de deixar clar que Alella poble acolli-
dor no és només una frase amable.

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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PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS Ciutadania

En el darrer Ple Ordinari de l’ajuntament, Alella 
Primer-Candidatura de Progrés va presentar una 
moció de rebuig al preacord signat entre els caps 
d’estat i de govern de la Unió Europea amb Turquia 
aquest passat mes de març, en el que es proposa 
retornar a Turquia totes les persones que arribin a 
les costes gregues a canvi d’incrementar les ajudes 
a favor de l’estat turc. Un acord que, per nosaltres, 
vulnera els convenis internacionals sobre drets hu-
mans signats per la mateixa Unió Europea. 

Tot i que pot semblar que ens queda lluny, 
volem recordar que aquest mateix consistori va 
aprovar en el Ple del mes de setembre de 2015 
una moció en la que ens proposavem, entre altres 
acords, acollir refugiats que pateixen les terribles 
conseqüències d’una guerra que els manté entre la 
vida i la mort cada dia. Conscients de que els drets 
humans han de prevaldre per sobre de qualsevol in-
terés econòmic i territorial, només cal anar vuitanta 
anys enrera per recordar el que molts dels nostres 
familiars van haver de passar per fugir d’una guerra 
injusta. Arrencar les arrels d’on s’és nascut, només 
s’entén en l’esperança de trobar una vida i futur 
millor. Catalunya sempre ha estat terra d’acollida, 
una societat plural i intercultural, i entenem que el 
respecte a la diversitat és part inseparable de la 
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¡Requiem canitm pace, estimado Sr. Artés!

En Febrero 2016 nuestro ex-alcalde, Don Salvador 
Artés i Llovet, murió dejando un gran vacío en nues-
tro pueblo.

Durante su periodo en el ayuntamiento se dedi-
có en cuerpo y alma a los ciudadanos haciendo co-
sas notorias en Alella. Fue un alcalde justo con los 
que eran de su partido y racionalmente respetuoso 
con el resto de los ciudadanos. 

Queremos recalcar que durante sus mandatos 
haciendo referencia especialmente a la bandera es-
pañola la cual nunca faltó en el ayuntamiento y en 
la sala del pleno junto con la señera y bandera del 
pueblo.

Escribimos ya sobre la manipulación de la ban-
dera española en algunos ayuntamientos en Cata-
luña, en los cuales esto se considera un acto anti-
democrático y que el municipio de Alella incurre en 
dicho acto de incumplimiento de la ley.

Antes del último pleno (31.3.2016) delante del 
ayuntamiento se reunieron algunas personas de di-
ferentes barrios de Alella para protestar referente al 
problema de los “refugiados-ocupas” de etnia gita-
na. El Sr. Alcalde muy hábilmente les pudo conven-
cer de hacer una reunión a las 21.15 h en Can Leo-
nard. Se habló de 12 a 22 casas ocupadas.....de 
las cuales de momento 5 están ocupadas por fami-

nostra identitat com a catalans i catalanes. 
No som de la opinió d’excloure i enfrontar les 

persones pel seu origen. La cohesió i la convivèn-
cia entre diferents són trets diferencials que només 
tenen com a objectiu fomentar la convivència, la 
tolerància i el civisme. Pensem que cal continuar 
apostant per polítiques i accions que garanteixin la 
integració de les persones que s’han anat incorpo-
rant a la ciutadania catalana, des de la pràctica de 
drets i deures per part de tothom. 

Evitem caure en discursos racistes, xenòfobs i 
populistes que només poden alimentar la desconfi-
ança i l’odi vers la pluralitat, la dignitat de les perso-
nes i la seva seguretat, tot i fer front a les atencions 
socials, sanitàries i legals que requereixin, sempre 
en un marc de garanties jurídiques imprescindibles. 

Cal assumir i reconèixer una societat cada cop 
més diversa culturalment, ètnica i religiosa, que es 
sustenta en drets i deures comuns de ciutadania 
La presència de persones nouvingudes implica go-
vernar la diversitat per tal de construir una socie-
tat inclusiva i cohesionada, a partir de la igualtat 
d’oportunitats, però també a partir d’un marc de 
convivència clar. Cal ser conscients que aquest pro-
cés suposa un esforç conjunt que vincula totes les 
parts.

lias de etnia gitana. Muchas de las casas ocupadas 
pertenecen a bancos pero también a particulares.

El 13.4.2016 a las 20 h habrá otra reunión 
sobre este tema en Can Leonard.

Esperemos que el Sr. Alcalde y su equipo en-
cuentren pronto una solución verdadera a este con-
flicto ya que nuestro pueblo está bastante alarmado 
por este problema grave. 
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Acords del Ple

Objecte de la convocatòria
Menjador escolar.
Escolarització a l’educació infantil de 0 a 3 anys.

Beneficiaris
Qualsevol persona física i unitats familiars empadronades a Alella, amb fills 
entre 0 a 18 anys, escolaritzats a l’ensenyament infantil, primari, secundari o 
batxillerat, el curs escolar 2016-2017.

Requisits

Estar empadronats a Alella.

Que la unitat familiar es trobi en una situació de manca de recursos, és a dir, que 
tingui una renta disponible (l’import resultant de la diferència entre els ingressos 
i les despeses de lloguer o hipoteca de l’habitatge familiar) igual o inferior a 1,3 
vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) mensual. Per a 
cada membre més se sumarà l’IRSC x 0,6.

No disposar de béns mobles, immobles (a part de l’habitatge habitual), ni rendes 
per activitats econòmiques o de capital, que demostrin l’existència de mitjans 
suficients per atendre la necessitat per a la qual se sol·licita l’ajut. 

No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions o 
entitats socials que puguin cobrir la necessitat objecte de la prestació. 

Estar al corrent de les obligacions tributàries i seguretat social, segons disposa la 
llei general de subvencions. 

Termini de lliurament de la documentació
Cal presentar la sol·licitud i la documentació requerida del 25 d’abril al 9 de 
maig a les oficines de  l’Àrea de Serveis a les Persones (Torrent Vallbona, 75-77).

L’Ajuntament obre aquest mes 
la primera convocatòria per 
al curs escolar 2016-2017, 
reguladora de prestacions 
econòmiques de caràcter 
social de suport a menors

Les sol·licituds es poden presentar 
del 25 d’abril al 9 de maig a les 

oficines de l’Àrea de Serveis a les 
Persones (Torrent Vallbona, 75-77) 

Consulteu les bases a 
www. alella.cat/ajutsamenors

Primera convocatòria de prestacions econòmiques de suport a menors 

Àrea de Serveis
a les Persones

93 540 63 07

PLE ORDINARI DEL 22 DE DESEMBRE DE 2015 .  Actes del Ple  a www.alella.cat 

Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal de l’IBI. 
El Ple va aprovar definitivament l’ordenança fiscal que regu-
la l’IBI, després de desestimar les al·legacions presentades 
pel regidor APA-CUP en les quals, entre d’altres qüestions, 
es proposava un recàrrec de l’IBI als habitatges buits per-
manents, una bonificació específica pels sistemes d’aprofi-
tament energètic fotovoltaic, garantir el pagament de l’IBI 
per part del concessionari de l’autopista, i la creació d’una 
taula de discussió sobre els ajuts que es donen per a l’IBI. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP i CDC i 
el vot en contra d’APA-CUP. 
Aprovació definitiva de l’ordenança de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICO). 
El Ple va aprovar definitivament l’ordenança reguladora de 
l’ICIO, en la qual s’estimen parcialment les al·legacions pre-
sentades APA-CUP. S’introdueix una bonificació del 90% 
a les instal·lacions que incorporin sistemes d’aprofitament 
tèrmic en edificacions construïdes abans del Reial Decret 
314/2006. També s’amplia del 50% al 90% la bonificació 
en obres per d’accessibilitat per a persones amb diversitat 
funcional amb ingressos inferior a tres vegades l’IPREM.  
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i AP-CP, Gd’A i 
CDC i el vot en contra d’APA-CUP.  

Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal de la Plusvàlua.
El Ple va aprovar definitivament l’ordenança reguladora de 
l’impost sobre increment de valor de terrenys de naturalesa 
urbana, desestimant les al·legacions presentades pel regi-
dor d’APA-CUP
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A, 
CDC i el vot en contra d’APA-CUP 
Aprovació definitiva de la taxa per llicències i comprova-
ció d’activitats en matèria d’urbanisme. 
El Ple va aprova aquesta ordenança fiscal, estimant parcial-
ment les al·legacions presentades per APA-CUP. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A, 
CDC i el vot en contra d’APA-CUP 
Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal de la taxa de 
drets d’examen. 
El Ple aprova definitivament l’ordenança incorporant les al-
legacions presentades per APA-CUP.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A i 
APA-CUP i el vot en contra de CDC. 
Aprovació definitiva del Pla d’Actuació Municipal 2015-
2019.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A i 
APA-CUP i l’abstenció de CDC. 
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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 19 al 24 d’abril i del 17 a 22 de maig
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 8 d’abril i el 20 de maig 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: ABRIL I MAIG 

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
1 de maig                       GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
7 i 8 de maig  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
14, 15 i 16 de maig  BERNAL C/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83
21 i 22 de maig                GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

28 i 29 de maig  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 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 82 05
de dilluns a divendres de 9 a 14 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 8 al 24 d’abril
“El cel prim”, exposició de Berta Vallribera. 
Inauguració: divendres 8 d’abril a les 20.30h
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

7.30h Plaça d’Antoni Pujadas*
Sortida. El Parc Natural del Cap de Creus. Preu: 21 euros

19.30h Institut Alella*
Audiència Pública Municipal. Les ocupacions als habitatges a Alella, 
legislació i competències de l’administració pública local, ocupacions 
a Alella de Mar i actuacions de l’Ajuntament.

Dimecres 13 d’abril 

12h Plaça d’Antoni Pujadas*
Ofrena floral d’homenatge a la República.

17.30h Can Lleonart*
Tertúlia. Amics de l’òpera de Can Lleonart. Història de l’òpera. 

19.30h Can Lleonart
Alella Negocis Afterwork. “Novetats de la renda”, amb Pujol Advocats.
Organitza: Alella Negocis 

20h Can Lleonart*
Xerrada. Internet segura: consells de seguretat a Internet. 

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura Algú com tú, de Xavier Bosch. 

Dijous 14 d’abril 

20h Plaça d’Antoni Pujadas
Sortida al teatre Poliorama per veure l’obra El Florido Pensil. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Divendres 15 d’abril

De 10 a 13h Llar d’infants municipal Els Pinyons*
Jornada de Portes Obertes. Torns de visites: 10, 11 i 12h.

D’11 a 14h Sala d’entitats de les Antigues Escoles Fabra*
Aperitiu de Festa Major! Us convidem a dir la vostra i fer propostes 
per la Festa Major de Sant Feliu 

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Mostast: La primavera a les vinyes. www.alella.cat/mostast

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Enotast. Aromes de primavera. www.alella.cat/enotast

De 19 a 21h Can Lleonart
10 anys de dones solidàries. Audiovisual “Dones treballadores d’Alella”
Organitza: Associació Dones Solidàries d’Alella

Dissabte 16 d’abril

9h El Bosquet
XI Caminada dels Tres Pobles. Inscripcions i més informació a www.
lacaminadadels3pobles.cat.
Organitza: Ajuntament d’Alella, el Masnou i Teià 

Diumenge 17 d’abril

De 10 a 12.30h Oficina de Turisme*
Passejada pel Parc de la Serralada Litoral des d’Alella. Anem per 
camins de bandolers! Més informació a www.alella.cat/turisme

Diumenge 10 abril

De 10 a 13h Pavelló Municipal d’Esports*
Trobada rítmica. Exhibició i realització d’exercicis i coreografies.
Organitza: Ajuntament d’Alella i Consell Esportiu Municipal

Dissabte 9 d’abril

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Presentació del llibre Un nou país, una nova política, a càrrec de 
l’autora Mireia Juanola. Presentació a càrrec de Jaume Terribas.

Divendres 8 d’abril

Dilluns 18 d’abril
18h Teatre la Palma de Teià*
Alella Viu la Música. “Yoko”. Cantata amb 80 alumnes de 3r de les 
escoles La Serreta i Fabra. Seguidament (19.30h) Cantata “Contes 
per telèfon”, amb músics i alumnes de l’Escola Ressò i de l’Escola de 
Música de Cardedeu. Entrada lliure.

20h Can Lleonart*
Tertúlia. Relació Catalunya i Espanya: una mirada als mitjans. Amb 
Antoni Bassas. Gratuït però cal recollir l’entrada a partir del 4 d’abril.

Dijous 21 d’abril 
De 9.30 a 12h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Sant Jordi amb les llars d’infants, a càrrec de l’Elisabeth Ulibarri.

20h Can Lleonart*
Tertúlia. Escriptor perseguit. El cost d’escriure en llibertat. A càrrec 
de Bàssem an-Nabrís, escriptor palestí.

Divendres 22 d’abril
10h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
10h Mostra de novetats literàries 

11h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Presentació de la Guia 2016 de les Biblioteques del Maresme sobre 
rutes literàries, sota el títol “25 Literarutes pel Maresme”, tot seguit 
es realitzarà l’itinerari proposat per la biblioteca d’Alella, a càrrec de la 
Cristina Armengol autora del disseny de l’itinerari.

17h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Espectacle familiar de Contes i Música Faules de Llull a càrrec de 
l’actriu Teresa Puig i Marc Mateu, teclat.

22h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Espectacle per a adults: Recital poètic i musical A la llum de Llull, a 
càrrec de l’actriu Àngels Bassas i Anna Comellas, violoncel.

16.30h Can Lleonart*
Sortim a fer un vi: pous i mines d’aigua, a càrrec del periodista Àlex 
Asensio i la sommelier Rosa Vila. Preu: 10euros.

Diumenge 24 d’abril
10h Aparcament i plaça de Can Lleonart
V Trobada de Vehicles Clàssics i IV Fira de Recanvis 
Organitza: Associació de Vehicles Clàssics i Antics

Dimecres 27 d’abril
De 10 a 11.30h Plaça de l’Ajuntament
Recollida de flors i ofrena floral (12h) a la Mare de Deu Montserrat.  
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Literatura amb sentits. “Ramon Llull” amb Joan Santanach. 

Dijous 28 d’abril
17.30h Llar d’Infants Municipal Els Pinyons*
Xerrada-taller. Parlem d’educació. “Emocions de cau d’orella”.

Dissabte 30 d’abril
De 10 a 15h Plaça d’Antoni Pujadas*
Mercat de Segones Oportunitats. Inscripcions del 4 al 25 d’abril.

12h Sala de Plens de l’Ajuntament
Presentació del mata-segell de Correus d’Alella. 
Organitza: Correos i Ajuntament d’Alella 



DEL 5 AL 15 DE MAIG
22, 23 i 24 d’abril

www.alellajove.cat      #alellajove

DISSABTE 30 D'ABRIL DE 2016
DE 10 A 15 H A LA PLAÇA D'ANTONI PUJADAS

PARTICIPACIÓ OBERTA A PARTICULARS, 
ENTITATS I CENTRES ESCOLARS

Inscripcions fins al 25 d’abril. 
Consulta les condicions a www.alella.cat


