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A Alella ja es recullen de forma selectiva gairebé la meitat dels 
residus que es produeixen. 

Més recollida selectiva  
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Amb la presa de consciència i la modificació d’alguns hàbits 

individuals, som capaços de transformar el nostre món. I els 

veïns i veïnes d’Alella n’estem donant exemple.

Ara fa prop de dos anys que vam implantar un canvi en la 

gestió dels residus del poble. Vam decidir repensar el model, 

ajustar el nombre d’àrees d’aportació i posar-hi contenidors 

per a totes les fraccions (orgànica, cartró, envasos, vidre i 

rebuig) a cada àrea.

La ciutadania hem respost. Com podeu veure en les pàgines 

interiors d’aquest Full, en aquests mesos el nombre de tones 

que han deixat d’anar al rebuig i ara es reciclen han augmen-

tat de manera molt important. Una acció individual d’impac-

te col·lectiu sobre el medi ambient que, a més, té un retorn 

econòmic per al poble.

Hem de felicitar-nos, però encara tenim un marge de millora 

molt important. Cal que us sumeu més persones a aquest 

canvi. En l’àmbit de la sostenibilitat ambiental ens juguem el 

futur dels nostres fills i néts. No serveix l’excusa de que això 

no va amb mi o que per molt que faci jo no canviarà res, o 

fins i tot, jo ja pago els meus impostos, no he de fer res més.

Reciclar, tenir cura de l’espai públic, saludar els veïns, impli-

car-se en una associació. Petits canvis que són poderosos.

La suma de voluntats individuals és la que permet transfor-

mar un poble, un país o el món. El compromís de tots i ca-

dascun de nosaltres amb la nostra comunitat, ha de fer del 

nostre poble un lloc encara millor per viure, ara i en el futur.
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CoMPRoMíS CoL·LECtIU La recollida selectiva s’apropa al 50%

A Alella es recullen de forma selectiva 
vora el 50% dels residus. Així ho indi-
quen els resultats de la recollida de re-
sidus de l’any 2016 que consoliden la 
tendència a l’increment del reciclatge 
al municipi iniciada l’any 2015, amb 
la posada en marxa del nou sistema de 
gestió. 

El darrer any, els alellencs i allen-
ques, van dipositar als contenidors i 
van dur a la deixalleria un total de 
5.490 tones de residus domèstics —
un 0,59% més que l’any 2015— dels 
quals prop de la meitat, un 48,4%, es 
van recollir de forma selectiva. Aquesta 
xifra suposa un increment de prop de 4 
punts percentuals respecte al 2015 i 
un augment de quasi 20 punts en rela-
ció a 2005, el primer any de recollida 
de la fracció orgànica, quan el percen-
tatge estava a l’entorn del 30%. 

Cada persona del municipi va gene-
rar l’any passat 570 kg de residus 
(1,56 kg diaris), xifra que es manté es-
table des de 2012, força més baixa 
que la que hi havia abans de la crisi 

RESTA
ORGÀNICA 
CARTRÓ 
VIDRE
ENVASOS
DEIXALLERIA
ROBA

TOTAL           

2016
2.832 tones
1.344 tones

258 tones
256 tones
183 tones

  576 tones 
41 tones 

5.490 tones 

Variació (%)
- 6 %

+7,86 %
+7,95 %

- 1,16 %
+11,57 %
+13,83 %
+32,26 %

0,59 %

LES XIFRES

·························································································
L’any passat es van produir a Alella 5.490 tones de residus, de les 
quals gairebé la meitat es van recollir de forma selectiva. 
···································································································

44,8% 

48,4%

2015
3.013 tones
1.246 tones

239 tones
259 tones
164 tones

  506 tones 
31 tones 

5.458 tones 

(737 l’any 2007). Des de 2012 s’ha 
mantingut per sota els 600 kg persona 
i any, amb un mínim registrat l’any 
2015 de 565 kg/habitant. 

Cada veí i veïna d’Alella va llençar  
a la brossa 5 kg més de residus l’any 
passat, però va millorar la selecció prè-
via, de manera que va dipositar 276 kg 
(23 kg més que l’any anterior) als cir-
cuit de recollida selectiva.

Aquest gest de responsabilitat i ci-
visme, comporta beneficis ambientals i 
econòmics: retorns per la venda de 
materials a les plantes de reciclatge i 
disminució de costos de tractament.

L’any passat es van destinar 
913.515€ a la recollida i tractament 
de residus i es van ingressar 695.780€ 
amb la recaptació de la taxa i la revalo-
rització de les diferents fraccions. 

30,7% 31,6% 32,4% 32,31% 34% 33,9%
36,5% 35,8% 34,91% 34,41%

Evolució de la recollida selectiva
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RESTES dE MENJAR
PAPER dE CUiNA
TAPS dE SURO

MARRO dE CAFè
RESTES d’iNFUSiONS

POTS dE VidRE
AMPOLLES dE VidRE

POLS d’ESCOMBRAR
RESTES d’HiGiENE

BURiLLES dE CiGARRETA
EXCREMENTS d’ANiMAL

ALTRES RESTES NO 
RECiCLABLES

PAPER
CARTRó
diARiS

REViSTES

ENVASOS dE PLàSTiC
SAFATES

EMBOLCALLS
BOSSES
LLAUNES

BRiCS
AEROSOLS

sí

sí

sí

sí

sí

Total recollit 2016: 1.344 tones
Percentatge respecte al total de residus: 24,48%
Cost de tractament: 96.500 euros
Ingressos per retorn: 41.700 euros (any 2015). Es preveu un increment 
significatiu el 2016, per l’augment de la FORM i el descens d’impropis 
Destí: Transferència de Mataró cap a la planta de compostatge de Granollers

Total recollit 2016: 256 tones
Percentatge respecte al total de residus: 4,67%
Cost de tractament: 4.500 euros (transferència a Mataró)
Ingressos per retorn: 15.000 euros d’Ecovidrio
Destí: planta Santos Jorge SA

Total recollit 2016: 2.832 tones
Percentatge respecte al total de residus: 51,6%
Cost tractament: 181.500 euros
Ingressos per valorització d’envasos: 3.500 euros 
Destí: Centre integral de Valorització dels Residus del Maresme

Total recollit 2016: 258 tones
Percentatge respecte al total de residus: 4,70% 
Cost de tractament: 0 euros
Ingressos per venda de materials: 19.700 euros 
Ingressos per retorn: 11.500 euros d’Ecoembalajes
Destí: planta R. SERRA JULiA, SL

Total recollit 2016: 183 tones
Percentatge respecte al total de residus: 3,33%
Cost de tractament: 4.700 euros (transferència a Mataró)
Ingressos per retorn: 44.000 euros d’Ecoembes
Destí: transferència a Mataró cap a la planta de Santa Maria de 
Palautordera

PLàSTiC
BRiCS
VidRE

LLAUNES i METALLS
PAPER d’ALUMiNi

BOLqUERS
COMPRESES

BOMBETES
FLUORESCENTS

MiRALLS
TAPS d’AMPOLLA

RESTES dE CERàMiCA

MATèRiA ORGàNiCA
VidRE

PAPER i CARTRó
ENVASOS

PiLES

PAPER d’ALUMiNi
PAPER dE CUiNA

PAPER PLASTiFiCAT
BRiCS

VidRE
POTS dE PiNTURA

JOGUiNES

 

 

  

 

 

no

no

no

no

no

FRACCIÓ ORGÀNICA

FRACCIÓ VIDRE

FRACCIÓ RESTAOLI / ROBA I CALÇAT / DEIXALLERIA

FRACCIÓ PAPER

FRACCIÓ ENVASOS

Total recollit: 1.240 litres (1,11 tones)
Percentatge respecte al total de 
residus: 0,02% del total 

Total recollit: 41,20 tones
Percentatge respecte al total de 
residus: 0,75% del total

Total recollit: 576 tones
Percentatge respecte al total de 
residus: 10,50% del total
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El Ple dóna llum verda a 
l’ordenança de terrasses 

···································································································
Els comptes es van aprovar amb els vots a favor d’ERC+SxA i AP-CP i el vot 
en contra de Gd’A, CDC, AA-CUP i PP.

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

El Ple de l’Ajuntament del 26 de gener 
va aprovar definitivament el pressupost 
municipal d’enguany que ascendeix a 
13.735.401 euros. Els comptes gene-
rals, la plantilla de personal i la relació 
de lloc de treball de l’Ajuntament van 
ser aprovats amb els vots a favor dels 
dos grups de l’equip de govern, 
ERC+SxA i Alella Primer-CP, i els vots 
en contra dels quatre grups de l’oposi-
ció, Gd’A, CDC, Alternativa per Alella-
CUP i PP.  Amb l’aprovació definitiva 
també es van desestimar les vuit al-
legacions presentades pel grup munici-
pal d’Alternativa per Alella-CUP per 
manca de “fonamentació jurídica” i 
perquè l’equip de govern considera 
procedent per a l’exercici 2017 el pres-
supost aprovat inicialment. A les al-

legacions es demanava, entre d’altres, 
incorporar partides per a les actuacions 
del PAM que no estaven recollides al 
pressupost, per a la realització d’una 
auditoria a SOREA, per l’elaboració del 
Pla Local de Seguretat Local i altres 
per fer front als problemes forestals del 
pi pinyer, promoure l’energia solar i 
l’habitatge social.

El Ple del 26 de gener va aprovar defi-
nitivament l’ordenança reguladora de 
llicències de terrasses d’establiments 
de restauració o assimilats als espais 
públics, aprovada inicialment el 29 de 
setembre de 2016. A l’aprovació es 
van desestimar les al·legacions presen-
tades pel grup municipal de Gd’A, refe-
rents a l’aportació de la llicència d’acti-

vitats, la inclusió de publicitat i la 
cobertura de terrasses en places i es-
pais oberts. L’ordenança es va aprovar 
amb els vots a favor d’ERC+SxA, Ale-
lla Primer-CP i Alternativa per Alella-
CUP, el vot en contra de Gd’A i CDC i 
l’abstenció del PP.

La nova normativa amplia i adapta 
al context actual el reglament sobre la 
instal·lació de terrasses a places, car-
rers i espais públics que s’aplica des de 
l’any 2002. L’ordenança regula tots els 
aspectes relacionats amb la instal·lació 
de terrasses, des de la superfície i ho-
raris, fins a les característiques que ha 
de tenir el mobiliari. Entrarà en vigor 
un cop finalitzat el tràmit administratiu 
de publicació i notificació a l’adminis-
tració estatal i autonòmica. 

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

L’ús del desfibril·lador salva a una 
altra persona a Alella
Una ràpida intervenció de la Policia 
Local, amb les maniobres de reani-
mació amb el desfibril·lador, va ser 
decisiva per salvar la vida d’un veí 
del Masnou que havia patit un acci-
dent com a conseqüència d’una pa-
rada cardíaca. L’accident es va pro-
duir el 28 de desembre a la Rambla 
d’Àngel Guimerà. El conductor va 
perdre el coneixement i es va en-
castar contra la façana d’un edifici. 
La Policia va trobar al conductor 
estès a terra i sense signes de vida. 
Els agents van iniciar de forma im-
mediata les maniobres de reanima-
ció que van continuar els equips 
sanitaris, aconseguint la recupera-
ció de les constants vitals del con-
ductor, que va ser traslladat a l’hos-
pital Trias i Pujol de Badalona.  
Aquesta és la segona vida que 
s’aconseguix salvar a Alella en 
menys de sis mesos gràcies a l’in-
tervenció immediata de reanimació 
amb els equips desfibril·ladors. El 
passat mes de juny un altre con-
ductor, que també havia patit una 
aturada cardiorespiratòria quan cir-
culava per la Rambla d’Àngel Gui-
merà, va aconseguir salvar-se grà-
cies a la intervenció, en aquest cas, 
de dues veïnes i un veí d’Alella, que 
el van atendre durant més de mitja 
hora. I és que s’estima que el 90% 
de les persones que moren per atu-
rades cardíaques es podrien recu-
perar si s’actués en els primers mi-
nuts. Per aquest motiu, l’Ajuntament 
va posar en marxa l’any 2015 un 
programa de cardioprevenció amb 
la instal·lació de quatre equips 
desfibril·ladors situats en punts es-
tratègics: el Pavelló Municipal d’Es-
ports, la zona escolar del Bosquet, 
el Camp d’Esports i la Plaça de 
l’Ajuntament. A més, la Policia Lo-
cal ja disposava d’un equip mòbil 
des de l’any 2009. 

Aprovació definitiva del 
pressupost sense variacions 
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························································································································

El Síndic de Greuges va atendre l’any passat 
39 peticions de veïns i veïnes d’Alella 
·······················································································································································
Van ser 21 queixes i 18 consultes, la majoria relacionades amb temes de consum, medi ambient, i polítiques socials.  

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

Renovat el conveni amb la gent 
gran i la fundació “La Caixa” 
L’Ajuntament, la Fundació Bancària  
“La Caixa” i l’Associació Gent Gran 
d’Alella han renovat el conveni de col-
laboració per tal d’impulsar la promo-
ció de l’envelliment actiu i saludable 
d’aquest col·lectiu, a través d’activitats 
organitzades al Casal de la Gent Gran 
Can Gaza.

L’acord, que dóna continuïtat a la 
tasca de col·laboració iniciada l’any 
1998, inclou la realització d’activitats 
relacionades amb la participació i el 
voluntariat, la promoció de la salut i el 
benestar, les tecnologies de la informa-
ció i la comunicació i una nova línia de 
desenvolupament vital amb el progra-
ma Viure bé, sentir-se millor. 

La fundació va destinar l’any passat 
9.000€ a finançar activitats incloses 
en aquest programa al Casal de la Gent 
Gran Can Gaza, en els quals van parti-
cipar més de 150 persones. L’alcalde 
d’Alella, Andreu Francisco; el director 

corporatiu de l’Àrea Social de la Funda-
ció Bancària “La Caixa”, Marc Simón; 
la directora d’Àrea de Negoci de Caixa-
Bank a Maresme Sud, Noemí Nicolás; 
i el President de l’Associació de la Gent 
Gran d’Alella, Jordi Molas, van signar 
el 25 de gener aquest conveni de col-
laboració. 

L’Oficina del Síndic de Greuges va 
atendre l’any passat 39 peticions de 
ciutadans i ciutadanes d’Alella, 13 
més que a l’exercici anterior. Del total 
d’actuacions iniciades l’any passat, 21 
van ser queixes i 18 consultes. Entre 
les demandes, destaquen les relacio-
nades amb temes de consum: es van 
rebre 13, el que suposa més d’un 33% 
dels requeriments. 

Les qüestions referents a polítiques 
socials (consum, educació, infància, 
serveis socials o treball) van centrar el 
25% de les demandes amb 10 perso-
nes ateses. Medi ambient, urbanisme i 
habitatge ocupen la tercera posició 
amb 8 queixes i consultes. El Síndic 

també va atendre 3 queixes i 1 consulta 
referent a Administració Pública i Tri-
buts i 2 peticions sobre seguretat ciuta-
dana i justícia. 

A tota Catalunya es van atendre 
10.013 queixes (584 del Maresme) i 
10.356 consultes (558 del Maresme) i 
es van iniciar 281 actuacions d’ofici. 

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

L’àrea de Participació treballa des 
de fa mesos en l’elaboració del regla-
ment de funcionament i nomenament 
del síndic municipal de greuges amb la 
previsió de poder presentar-lo a apro-
vació del Ple municipal durant el pri-
mer trimestre de l’any. 

Per dur a terme aquest treball, s’ha 
demanat assessorament al Fòrum de 
síndics i sindiques i defensors i defen-
sores locals de Catalunya. 

Comencen les obres de renovació 
de voreres i calçada a Alella Parc 
Aquest mes de febrer comencen les 
obres de renovació, reparació i con-
servació dels paviments i voreres 
del barri d’Alella Parc. Els treballs, 
que tenen una durada prevista de 
tres mesos, van ser adjudicats per 
la Junta de Govern a la UTE Exca-
vacions Montserrat SL-Catalana 
d’Infraestructures i Serveis Associ-
ats SL, per un import total de 
159.266€, i formen part del pa-
quet d’actuacions previstes anual-
ment de millores de la via pública. 
L’actuació se centrarà especialment 
en aquells trams de la calçada i en 
les voreres que estan molt malme-
sos o no existeixen. Als carrers Pau 
Piferrer, Riera Alta, Prat de la Riba i 
Salvador Espriu i Santiago Rusinyol 
es faran treballs de pavimentació a 
la calçada. Pel que fa les voreres, 
s’actuarà als carrers Duran i Bas, 
Joan Miró, Prat de la Riba, Josep 
Maria de Segarra, Antoni Borrell, 
Petit, Pau Casals, i Joan Maragall. 
Enguany també està prevista una 
actuació similar al barri de Mas Coll Imatge de la signatura de l’acord. 
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····················································································································································································································································

Portes obertes a les escoles
···································································································
Els centres educatius obren les seves portes a les famílies abans de les 
preinscripcions escolars del curs 2017-2018. 

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

Nou mobiliari a l’aula d’informàtica 

Es busquen parelles lingüístiques 
El proper mes març comença una 
nova edició del programa de pare-
lles lingüístiques Voluntariat per la 
llengua que promou l’Ajuntament 
d’Alella, amb la col·laboració del 
Consorci de Normalització Lingüís-
tica, des de l’any 2005. És un pro-
grama per practicar català a través 
de la conversa. Enguany el progra-
ma comença el 16 de març, amb la 
reunió de voluntaris i aprenents que 
es farà a les 18h a les antigues Es-
coles Fabra. Per participar com a 
aprenent/a o voluntari/a cal forma-
litzar les inscripcions del 20 de fe-
brer al 10 de març al Centre de 
Formació d’Adults-Espai Actiu (a 
les antigues Escoles Fabra). També 
es poden deixar les dades de con-
tacte a les urnes que hi haurà 
instal·lades a la Biblioteca Ferrer i 
Guàrdia, Can Lleonart i l’OAC.  
Més informació a www.alella.cat/
voluntarislinguistics.

Les escoles clamen per la pau i la 
no violència escolar 
Més de 300 alumnes en represen-
tació dels 7 centres educatius 
d’Alella van participar el 3 de febrer 
en un acte conjunt per celebrar el 
Dia escolar de la No-Violència i la 
Pau. Els nens i nenes van recitar 
poemes a favor de la pau i la convi-
vència i van cantar una cançó pre-
parada per a l’ocasió. A més, els 
infants van penjar ocells de paper 
amb missatges de pau i respecte a 
dos murals instal·lats a la façana 
del Mercat Municipal. L’acte, que 
es va fer a la Plaça de l’Ajuntament, 
estava previst inicialment per al dia 
27 de gener però es va haver d’ajor-
nar a causa de les previsions de 
pluja. La trobada d’alumnes a la 
plaça és una iniciativa proposada 
per la comissió de festes i tradici-
ons del Consell Escolar Municipal i 
forma part de les accions per difon-
dre els valors de la pau.  

Escola La Serreta
dimarts 14 de febrer, de 17 a 19h
Escola Fabra
dimecres 22 de febrer, de 17 a 19h 
Institut Alella 
dilluns 20 de febrer, de 17 a 19h 
Llar d’infants municipal Els Pinyons
dissabte 22 d’abril, de 10 a 12h 
El col·legi Santa Maria del Pino
Visites personalitzades
Llar d’infants La Caseta 
Visites personalitzades
Escola bressol El Campanar 
Visites personalitzades

www.alella.cat/centreseducatius 

Portes obertes
Els centres educatius d’Alella han 
programat jornades de portes obertes 
per donar a conèixer les instal·lacions 
i els seus projectes educatius, perquè 
les famílies puguin triar escola per als 
seus fills i filles de cara al curs vinent. 
Al tancament d’aquesta edició d’El Full 
restava pendent de publicació la reso-
lució amb el calendari de preinscripció 
i matriculació per part de la Generali-
tat, però tot apunta que les del segon 
cicle d’infantil, primària i secundària 
començaran a finals de març. Amb 
aquestes previsions, l’Escola la Serreta 
obrirà portes el 14 de febrer, l’Escola 
Fabra, el 22 de febrer i l’Institut el 20 
de febrer. La llar d’infants Els Pinyons 
fa la jornada de portes obertes el 22 
d’abril. Més informació a www.alella.
cat/educacio.

L’aula d’informàtica ubicada a la plan-
ta baixa de les antigues Escoles Fabra 
ha estrenat nou mobiliari, completant 
la millora introduïda fa uns mesos 
amb la renovació de tots els equips in-
formàtics. L’adequació de l’aula ha 
consistit en la instal·lació de parquet 

al terra, el canvi de taules i cadires, la 
renovació d’endolls i ferradures, a més 
de la pintura de parets de la sala. En 
aquesta actuació s’han invertit prop de 
9.000€ que se sumen als més de 
10.000€ destinats al canvi dels 
equips informàtics. 
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Turisme promou els tastos en anglès 
·······················································································································································
L’English Enotast i l’ampliació de l’oferta de tapes + vi són les novetats d’enguany.
·······················································································································································

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

L’àrea de promoció turística pretén 
atreure nous públics amb la nova 
iniciativa d’Enotast i Mostast en anglès 
que s’estrena aquest mes de març. 
···················································

L’Ajuntament ja té preparat el gruix de 
la programació enoturística d’enguany, 
que tindrà com a principals novetats la 
introducció d’activitats en anglès, com 
l’English Mostast i l’English Enotast, 
amb un doble objectiu: atreure nous 

públics i atendre les demandes d’una 
part de la població de parla anglesa que 
viu al municipi. De moment, i com a 
prova de foc, s’han preparat dues acti-
vitats: una sessió d’English Enotast i 
una altra de Mostast en anglès adreça-
da a adolescents, de 12 a 16 anys, pro-
gramada conjuntament amb la Regido-
ria d’Adolescència i Joventut. 

La dinamitzadora de les dues pro-
postes serà l’alellenca Eli Vidal, deixeble 
avantatjada de Rosa Vila, que agafa el 
relleu de la reconeguda sommelier. No 
serà l’única incorporació al programa 
d’Enotast. Vidal és repartirà les sessions 
amb un nou fitxatge de l’àrea de Promo-

ció Turística d’Alella, Arnau Marco, pre-
miat i reconegut sommelier que durant 
sis anys ha estat al capdavant de la car-
ta de vins de l’emblemàtic restaurant El 
Racó d’en Cesc de Barcelona. 

Una altra de les iniciatives previstes 
busca la implicació dels bars i restau-
rants del poble en la promoció de la DO 
Alella. Amb aquest objectiu, es treballa 
en l’ampliació de la proposta “Tapes + 
vi” que es fa des de fa uns anys coinci-
dint amb la Festa de la Verema. La idea 
és que pugui tenir continuïtat i que es 
realitzi durant els mesos de primavera i 
estiu, per tal d’oferir a visitants i autòc-
tons la possibilitat de gaudir dels vins 
de la DO acompanyats de tapes prepa-
rades per cadascun dels establiments 
que se sumin a la proposta. 

L’oferta és completa amb quatre 
passejades pel Parc de la Serralada Li-
toral i tres itineraris patrimonials: un 
sobre l’empremta del Modernisme; un 
recorregut per les cases senyorials 
d’Alella i una última ruta guiada per la 
vinya que acabarà al celler de Can Ma-
garola. Aquest espai serà també esce-
nari de diverses activitats: la primera 
un taller de tall de pernil i vins de la DO 
programada per al 31 de març. 

Calendari Enotast i Mostast
dissabte 28 de gener a les 13h 
dissabte 18 de febrer a les 13h
dissabte 25 de març a les 13h 
dissabte 29 d’abril a les 13h
dissabte 13 de maig a les 13h
divendres 17 de juny a les 20h
divendres 2 de juliol a les 11h
dissabte 16 de setembre a les 5h
dissabte 21 d’octubre a les 13h 
dissabte 18 de novembre a les 13h 
dissabte 16 de desembre a les 13h 

Enotast: 7 euros (2 vins+harmonia)
Mostast: 3 euros (cal inscripció prèvia)
informació i inscripcions: Oficina de Turisme 

Passejades pel parc
Anem per camins antics!
diumenge 5 de març a les 10h
Anem a buscar dòlmens!
diumenge 14 de maig a les 10h
Anem a fer un glop!
diumenge 8 d’octubre a les 10h
Anem al parc!
diumenge 5 de novembre a les 10h

Itineraris patrimonials
El Modernisme a Alella + copa de vi
dissabte 11 de febrer a les 10.30h
Les cases senyorials + copa de vi
diumenge 28 de maig a les 10.30h
De la vinya al celler + copa de vi
dissabte 10 de juny a les 10.30h

Altres activitats 
English Mostast (de 12 al 16 anys)
dissabte 4 de març a les 13h
English Enotast (a partir de 18 anys)
dissabte 11 de març a les 13h
Taller de pernil al celler de Can Magarola 
divendres 31 de març a les 20h 

Al mes de març s’han programat dues sessions en anglès: l’English Mostast del 4 de març i l’English Enotast del dia 11. 
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Quatre dies d’art en viu a Can Manyé
Del 23 al 26 de febrer tindrà lloc a 
Can Manyé “Sin (Con) Texto”. Qua-
tre dies en els quals l’espai d’art i 
creació ens convida a gaudir, parlar 
i viure l’art a través d’una exposició 
d’art plàstic, una performance, un 

taller infantil i un debat cultural amb 
Antoni Llena, Gabriel, Jesús Martí-
nez Clarà, Juan Bufill i Joan Maria 
Minguet Batllori. A l’exposició es po-
dran veure esculto-pintures d’Ade 
Marcos (artista alellenca), pintures 
de Coral Rivero i escultures de Tanja 
Rinderknecht, seleccionades especi-
alment per a l’esdeveniment i crea-
des des de la perspectiva del sentit 
sense significat, ni previ ni posterior.

XXXIV edició de la Mostra Literària
Del 20 de febrer a 31 de març es 
poden presentar a Can Lleonart els 
treballs de la fase local de la XXXIV 
Mostra Literària del Maresme. Més 
informació a www.alella.cat/mos-
traliteraria.

Festa de Carnestoltes el 26 de febrer
El 26 de febrer prepareu la vostra 
disfressa per participar a la Festa 
de Carnestoltes que es farà a la Pla-
ça de l’Ajuntament a partir de les 
11h. Hi haurà xocolatada popular, 
una cercavila amb la Colla de Ge-
gants, Capgrossos, Grallers i Tim-
balers d’Alella, acompanyats dels 
Timbalers del Most, l’espectacle 
infantil i familiar Tot s’hi val!, a càr-
rec del Grup Jordi Tonietti i Cia, i la 
cremada del Carnestoltes. 

Tres tombs per Alella 
Prop de mig centenar de cavalls i 
una desena de carruatges van par-
ticipar a la festa dels Tres Tombs 
que es va fer a Alella el 29 de ge-
ner, organitzada pels Trabucaires 
del Vi d’Alella.  

Homenatge a Simone de Beauvoir

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

Actes del Dia de les Dones
La regidoria d’Equitat ha preparat un 
programa d’activitats a l’entorn del 8 de 
Març, el Dia Internacional de les Dones, 
en el qual participen diferents àrees —
Adolescència i Joventut, Participació, 
Cultura i Civisme i Seguretat Ciutada-
na— les dues associacions de dones del 
poble i la colla de gegants. Els actes ar-
rencaran el 3 de març amb un taller de 
teatre social de prevenció de la violència 
de gènere adreçat a joves i adolescents. 

El dia 8 de març s’han programat di-
ferents activitats. Al matí, l’Associació 
Dones Solidaries repartirà lliris solidaris 
pel centre del poble i l’Associació de Do-
nes Montserrat Roig instal·larà una taula 
dolça a la Plaça de l’Ajuntament. A les 
13h està prevista la lectura del manifest 
institucional. La celebració seguirà per la 
tarda, amb una performance i inaugura-
ció de l’exposició d’homenatge a Simone 
de Beauvoir que es farà a Can Manyé. 

Toc de campanes per Santa Madrona
El 8 de Març inclou una proposta molt 
especial: el toc de campanes per Santa 
Madrona. Un reconeixement a la patro-
na del poble a través d’un toc de cam-
panes creat especialment per a ella pel 
campaner Pere Xarrié. El toc de campa-
nes s’estrenarà diumenge, 12 de març a 
les 13h, en un acte en el qual està con-
vidada la geganta Madrona.

Amb ulls de dona
La darrera activitat serà la taula rodona 
“Amb ulls de dona” en la qual diferents 
artistes debatran sobre el paper de la 
dona a l’art. Serà el 15 de març a les 
19.30h a Can Manyé. 

Un taller d’autodefensa personal i 
una ballada de zumba, a més del campi-
onat de canastra i el sopar de celebració 
de l’Associació de Dones Montserrat 
Roig, completen el programa. 

Coincidint amb la celebració del Dia de 
les Dones, Alella retrà homenatge a 
una de les figures més destacades de 
la lluita per la igualtat: l’escriptora i fi-
lòsofa francesa Simone de Beauvoir. 
Serà un homenatge per partida doble: 
a Can Manyé i Can Lleonart, amb dues 
exposicions que tracten de captar l’es-
sència de l’obra i de la vida d’una dona 
decisiva en el món del feminisme. 

A Can Manyé es podrà visitar del 8 
de març al 2 d’abril l’exposició “J’ac-
cepte la grande aventure d’être moi”, 
en el què deu dones artistes —Eugènia 
Balcells, Marta Chinchilla, Mari Chor-
dà, Marta Darder, Maïs Jorba, Àngels 
Ribé, Soledad Sevilla, Eulàlia Valldose-
ra, Ester Xargay i Berta Llobet— mos-
tren un treball representatiu del seu 
univers individual, amb un denomina-
dor comú: cadascuna d’elles s’enfronta 
a l’aventura de ser ella mateixa, tal i 

···································································································
Can Manyé i Can Lleonart acullen dues exposicions sobre l’obra i la vida de la 
filòsofa i escriptora francesa.

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

com va fer Beuavoir. Maïs Jorba i Marta 
Darder són les comissàries d’aquesta 
exposició que es va inaugurar l’any pas-
sat amb motiu del 30è aniversari de la 
mort de l’escriptora, organitzada per 
l’Observatori Cultural de Gènere.

La vida de Beauvoir a Can Lleonart
A més de la proposta artística de Can 
Manyé, Can Lleonart també s’afegeix a 
l’homenatge amb l’exposició “Simone 
de Beauvoir, feminista i escriptora”, de 
l’Institut Català de les Dones. Un recor-
regut pels fets més destacats de la seva 
vida, amb textos i fotografies, que il-
lustren com va enfrontar-se a les con-
vencions dominants de l’època, con-
vertint-se en una de les figures més 
destacades dels canvis social i simbò-
lic, protagonitzat per les dones i el fe-
minisme. L’exposició es podrà veure a 
Can Lleonart, del 6 al 17 de març. 
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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 L’aigua, un dret per als alellencs 

Municipalitzar significa que la gestió d’un 
servei sigui prestada per l’Ajuntament i el seu 
personal. És crear un marc i unes condicions, 
on el primer de tot són les necessitats de les 
persones i on l’administració local assumeix la seva 
responsabilitat com a garant de l’accés universal a 
aquests serveis de primera necessitat. La principal 
avantatge és que les regles de joc  posen per 
davant l’interès públic per sobre de les del mercat. 
Municipalitzar és sentir que allò realment important 
és veritablement de tots i per a tots. És el cas de 
l’aigua, que és un dret humà.

La concessió de l’Ajuntament d’Alella a 
Sorea prové d’un contracte de l’any 1973 —per 
10 anys—, que s’ha prorrogat 2 vegades per 
afrontar obres als dipòsits i a la xarxa, el 1995 
i a l’any 2000. Els governs d’Andreu Francisco 
han estat còmplices de les pujades de tarifes tot 
i les inversions municipals i els problemes a la 
xarxa. Per això, vam demanar que es congelés 
la pujada (d’una mitjana de 10% el 2017) fins 
tenir els resultats de l’auditoria que la Diputació 
ens presentarà el juny. Gent d’Alella vol una gestió 
que garanteixi zero talls al subministrament, que 
tant han patit les urbanitzacions d’Alella i preus 
progressius segons la capacitat adquisitiva de cada 

Imprecintablement alçats!

En el moment d’escriure aquestes línies falten pocs 
dies per l’inici del judici a l’expresident  Mas i a les 
exconselleres Ortega i Rigau. Els jutgen per haver 
organitzat la consulta del 9N del 2014, per haver 
preguntat al poble de Catalunya quin futur volia pel 
seu país. Com no podia ser d’altra manera es pre-
veu, un cop més i tants cops com faci falta, un su-
port massiu el dilluns dia 6 de febrer quan acudei-
xin al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

Amb aquesta mobilització, tornarem a aconse-
guir un gran ressò internacional i una imatge poten-
tíssima: milers i milers de persones fent costat als 
seus dirigents polítics que són portats davant els 
tribunals per haver facilitat que la gent s’expressi a 
les urnes, per haver exercit l’essència de la demo-
cràcia. Quina imatge més galdosa tornarà a donar 
l’estat espanyol! El 6F nosaltres també hi serem, 
dient ben fort  #TotsSom9N!

També fa relativament pocs dies es va saber 
que la CUP donarà suport als pressupostos de la 
Generalitat pel 2017. Uns pressupostos que, a més 
de destinar quasi 1.400 milions d’euros addicio-
nals a despesa social —és a dir 3 de cada 4 euros 
gastats— en comparació amb el 2016, són també 
els que han de permetre arribar a la convocatòria i 
realització del referèndum sobre la independència. 

família. També lluitar contra l’opacitat empresarial 
i prioritzar el respecte pel territori implementant 
polítiques publiques i ecològicament sostenibles. 
Sorea, a l’òrbita d’Aigües de Barcelona (del Grup 
francès Suez) és una peça més de l’entramat de 
les portes giratòries que fan negoci amb un bé tan 
valuós i necessari com és l’aigua. 

Al Ple de gener vam demanar una audiència 
pública sobre Seguretat i que es faci l’enquesta de 
valoració sobre els contenidors d’escombreries com 
va demanar un veí públicament. Vam reiterar el vot 
en contra del Pressupost i del nou Reglament de 
Terrasses. 

És urgent incrementar el nombre de voluntaris 
del poble: Segur que no tens una mica de temps 
lliure?

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

Un referèndum que, aquesta vegada sí, s’està pre-
parant per a que tingui totes les garanties jurídiques 
i amb efectes vinculants. Assolit doncs l’acord de 
les forces independentistes per aprovar els pressu-
postos, la determinació clara i rotunda mostrada 
un cop més pel Govern de la Generalitat i per la 
majoria de diputats i diputades del Parlament de 
Catalunya per dur a terme el referèndum ha posat 
molt nerviosos els membres del govern de l’Estat 
espanyol.

Així, hem assistit fa pocs dies a les lamentables 
declaracions d’alguns dels seus membres dient que 
precintarien les escoles i assumirien les competèn-
cies en educació per tal d’evitar que es produís la 
votació. De veritat es pensen que així podran aturar 
als milions de persones que volen expressar la seva 
voluntat a les urnes? De veritat creuen que amb 
una mesura com aquesta impediran votar als més 
de dos milions tres-centes mil persones que ja ho 
vam fer el 9N del 2014? I a totes les altres que ara 
s’hi afegiran? De nou s’equivoquen. 

Cantava en Lluís Llach per cloure el Concert de 
la Llibertat del 27 de juny del 2013: “Som aquí, 
tossudament alçats”. Hi podríem afegir: Imprecin-
tablement alçats!

Mercè Marzo, 
portaveu del grup municipal de Gd’A
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Esteve Garcia-Ossorio 
Barrosso 
garciaossoriobe@
alella.cat 

PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ

ALTERNATIVA PER ALELLA-CUP Desestimació íntegra 

No hem aconseguit ni el canvi d’una coma. 0. Les 
al·legacions al pressupost municipal han estat de-
sestimades en la seva totalitat. La justificació?: “la 
voluntat d’aquest govern”.

Davant l’evidència que el PAM és un compromís 
vinculant de la legislatura i que el calendari és el 
seu mecanisme de control, el desdeny de descriu-
re’l com una mera “declaració d’intencions políti-
ques”.

Davant la nostra reclamació d’una resposta es-
crita, explícita i argumentada, de per què cada una 
de les actuacions compromeses eren eliminades, 
el silenci.

Els dies previs al Ple d’aprovació definitiva, amb 
ganes de trobar un possible acord, vàrem intentar 
contactar i consultar al·legació per al·legació amb 
cada àrea i per diferents canals. Cap resposta.

Des que el juny de 2015 vàrem entrar a l’Ajun-
tament hem dut a terme la nostra tasca amb una 
voluntat ferma i constructiva: fer contínuament pro-
postes de millora, participar en tots els àmbits en 
què se’ns ha permès, treure ferro als menyspreus 
i donar suport i la cara, demanat o no, quan hem 
considerat que calia. Feina de formiga.

Per això ens dol expressament que quan presen-
tem propostes de millora als pressupostos 2017, 

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

La insuportable mediocritat del ple: el pressupost 

Doncs sí, tot i formar-ne part la situació és insu-
portable, tediosa, frustrant, inversemblant i sense 
esperança en cap mena de canvi.

Dijous es va aprovar definitivament el Pressu-
post d’Alella, l’eina política més potent i determi-
nant que ens condicionarà de manera estrepitosa-
ment negativa el nostre futur, tant l’immediat com 
el possible a mig termini.

El que el govern anomena un pressupost de 
continuïtat és en realitat un pressupost fet a mida 
per les polítiques de partit dirigides a la perpetu-
ació de la comoditat franciscana. Ens parlen  de 
polítiques socials, però la realitat és que la inversió 
en habitatge social és 0. No és un eufemisme, és 0 
euros el que destina el nostre govern en polítiques 
de protecció de les famílies i els joves en matèria 
d’habitatge.

El seu pressupost no preveu millorar la segu-
retat del nostre poble. Més enllà d’una política de 
contractació de personal ja denunciada pels dife-
rents grups a l’oposició, la realitat és que el nivell 
d’inseguretat és creixent i la ineficàcia manifesta. 
Les ocupacions persisteixen i la incapacitat per 
resoldre-les continua.

El pressupost no considera fer l’auditoria de SO-
REA que de manera quasi subversiva ens apuja el 

quan reclamem allò signat i validat pel Ple com a 
full de ruta d’aquest mandat, i quan ens oferim a 
negociar-ho tot, el silenci sigui l’única resposta.

A tall d’exemple, i amb ànim que fent-ho públic 
es reverteixi aquesta decisió: respecte la crisi de 
refugiats, donat que a Alella encara no n’ha arribat 
cap, vàrem proposar preveure una partida expressa 
—distinta a la del 0,7% de cooperació destinada 
a projectes en origen— per donar suport als col-
lectius de voluntaris que estan ajudant en el trànsit. 

Fou desestimada per la majoria absoluta del 
govern. I, minuts després, el mateix govern va pro-
posar una nova moció de suport als refugiats (i ja 
en van tres) sense cap més efecte pràctic a curt 
termini que el d’animar els veïns i veïnes a partici-
par en la manifestació organitzada per Casa Nostra 
És Casa Vostra a Barcelona el proper 18 de febrer.

Convocatòria que fem nostra i compartim, però 
que per a nosaltres té el regust amarg d’una opor-
tunitat perduda de posar a treballar, més enllà de 
les declaracions solemnes, les nostres paraules de 
solidaritat com a poble.

Si vols rebre el nostre 
butlletí mensual i/o els 
resums del ple, o si ens 
vols contactar per mail: 
alternativaperalella@
gmail.com

preu de l’aigua. Una pujada abusiva i oportunista 
que el nostre govern alellenc no sap ni negociar 
ni aturar. Més que un pressupost de continuïtat és 
una ineficàcia perpètua en forma de majoria abso-
lutista.

Les propostes de millora a aquests pressupost 
mediocre han quedat aparcades en format d’al-
legacions desestimades. Suposem que la lluentor 
d’algunes propostes fan excessiu mal als continuis-
tes i això és difícil de pair. 

Ja que el Ple avui no serveix per res, esperem 
que en l’audiència pública promesa fa un any, el 
govern doni les oportunes explicacions a la ciutada-
nia d’una gestió opaca, oportunista i sense projecte 
per al nostre poble.
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Annerose Bloss
673644807
blossa@alella.cat
annerosebloss@
hotmail.com

PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS Un món per a tothom

En aquest primer ple de l’any, vàrem aprovar de 
forma definitiva el pressupost municipal per aquest 
2017. Un pressupost que, vinculat amb el Pla 
d’Actuació Municipal, permetrà posar en marxa el 
nou equipament cultural, portar a terme la remode-
lació del camp municipal d’esports, a la vegada que 
manté els objectius fixats en el PAM per aquest any. 

I amb no menys debat, també es va aprovar 
l’adhesió a la campanya “Casa Nostra És Casa Vos-
tra”, del Fons Català de Cooperació al desenvolupa-
ment, de suport a l’acollida de població refugiada 
en trànsit a Europa víctima de conflictes armats. 
Alella, ja fa uns mesos va aprovar ser municipi 
d’acollida de persones refugiades i és que la greu 
crisi humanitària que actualment estem vivint s’ha 
conformat com un dels principals reptes que Euro-
pa ha d’afrontar, si tenim en compte els centenars 
de milers de persones que han arribat a la Unió Eu-
ropea des de l’any 2015. Malauradament, aquesta 
arribada massiva de refugiats està fent créixer els 
discursos xenòfobs, racistes i populistes que culpa-
bilitzen els refugiats de tots els mals i no només a 
Europa.

La nova política en matèria d’immigració adop-
tada per l’actual president del Estats Units ha ai-
xecat totes les alertes pel que fa al tracte discrimi-

Glòria Mans
manscg@alella.cat

La banda del patio

Que la asistencia al Pleno de Alella es reducida a 
poco más de 10 personas, es una evidencia que hace 
daño. Que de las 10 más de la mitad son palmeros del 
Francisco, también. Que la educación de éstos deja 
mucho que desear es una evidencia que el Alcalde 
rehusa a corregir e incluso alimenta sin ningún tipo 
reparo o vergüenza. Es el colmo verlos comiendo en 
sus asientos como espectadores de un film almodo-
variano, haciendo ruido y mofándose de la oposición 
sin ningún tipo de reparo ni reprovación por parte de 
Francisco. ¡Lamentable! No hay voluntad de colaborar 
con la oposición: desde Francisco tiene la mayoría ab-
soluta menos, y olvida sistemáticamente a todos aque-
llos ciudadanos que no le votaron. Pero que nadie se 
equivoque: los que le votaron son olvidados también 
sin ningún tipo de reparo. Primero Francisco, luego 
Francisco y por último Francisco. Nos toleran porque 
no nos pueden liquidar. En cada pleno repetimos nues-
tro deseo de poder participar constructivamente con el 
“govern”. La condescendencia por respuesta y ya está. 
¡Buenas palabras que se llevan el viento!

-Desde la oposición pedimos nuevamente una 
audiencia para informar a los ciudadanos referente a 
los asuntos de robos y ocupaciones. - Pedimos que se 
mejore el sistema de comunicación referente al nuevo 
centro cultural “Casal” entre los técnicos y la oposi-

natori que per raó de nacionalitat, religió o fe està 
aplicant en els seus ciutadans i a totes aquelles 
persones que provenen de països que, segons ell, 
podrien posar en risc aquell país.  Tot d’una el món 
ha retrocedit vuitanta anys!

Pensem que tan moralment com legalment, te-
nim l’obligació d’acollir i permetre la integració de 
totes aquestes persones que fugen d’una guerra, 
jugant-se la vida en la majoria dels casos, per de-
manar asil a Europa i a altres bandes del món, on 
valors fonamentals com la llibertat o la solidaritat 
encara són pilars per un futur millor. 

ción. A través de terceros nos tenemos que enterar de 
los reuniones. -En el último pleno y después de una 
queja masiva desde la oposición, finalmente Francisco 
explica que están trabajando en el “plan de usos” del 
Casal. Y que estaremos informados a través de la web 
una vez hecho el estudio...Una vez más nos muestra 
que hay cero patatero de interacción con la oposición. 
-Queremos una valoración sobre las cámaras de segu-
ridad en el pueblo. Y no podemos esperar hasta que 
se cuelgue en la web del ayuntamiento. -Queremos 
que se nos avisen sobre cualquier acto en el pueblo 
directamente y a tiempo para poder asistir aunque sea 
como oyente. Sea un acto cerrado o abierto al público.

Para trabajar eficazmente necesitamos instrumentos 
a tiempo y tenemos derecho a ello. Francisco se regocija 
en su mayoría para actuar desde el absolutismo más hi-
pócrita. Nuestra paciencia se agota. ¡Para ejercer nues-
tra función de control necesitamos informes a tiempo y 
no cuando les da la gana! Debemos a nuestros votantes 
un respeto y por esto luchamos para poder trabajar óp-
timamente desde la oposición. ¡Recuerde, Sr. Alcalde: 
nuestra función, nuestro trabajo principal es confiar en 
su gobierno controlando! ¡Para hacer esto óptimamente 
necesitamos, guste o no guste, los instrumentos a tiem-
po y la ley nos ampara! ¡Tenemos derecho a que se nos 
de todo lo que necesitamos para trabajar bien!

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP
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Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 26 DE GENER  DE 2017  Consulteu les actes dels plens municipals al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Aprovació definitiva del pressupost.
El Ple de l’Ajuntament del 26 de gener va aprovar definiti-
vament el pressupost municipal, la plantilla de personal i la 
relació de llocs de treball l’Ajuntament per a l’any 2017. No 
hi ha variacions respecte a l’aprovació inicial del 22 de de-
sembre. Amb l’aprovació definitiva es van desestimar les 
vuit al·legacions presentades pel grup municipal d’Alternati-
va per Alella-CUP, referents, entre d’altres, a la incorporació 
de diferents partides per al PAM, l’auditoria de SOREA, 
l’elaboració del Pla Local de Seguretat, instal·lació d’energia 
solar, els problemes del pi pinyer i de suport als refugiats.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i AP-CP, i el vot 
en contra de Gd’A, CDC, AA-CUP i PP
Bonificació de l’Impost de Construccions, Instal·lació i 
Obres (ICIO) per instal·lar energia fotovoltaica. 
El Ple va aprovar declarar d’especial interès municipal les 
obres per instal·lar energia fotovoltaica a una finca del 
carrer Tèlia, el què suposa una bonificació del 90% en 
l’impost.  
Aprovat per unanimitat
Aprovació definitiva de l’ordenança municipal reguladora 
de les llicències de terrasses, establiments de restauració 
o assimilats als espais públics. 

El Ple va aprovar definitivament l’ordenança reguladora 
de llicències de terrasses, aprovada inicialment el 29 
de setembre de 2016. A l’aprovació es van desesti-
mar les al·legacions presentades pel grup municipal de 
Gd’A, referents a l’aportació de la llicencia d’activitats, 
la inclusió de publicitat i la cobertura de terrasses en 
places i espais oberts. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, AA-
CUP, el vot en contra de Gd’A i CDC i l’abstenció del PP.
Canvi de nom del grup municipal de CDC.
El Ple va aprovar un proposta presentada pel grup mu-
nicipal de CDC per fer efectiu el canvi de nom del grup 
que, a partir d’ara, passa a anomenar-se grup muni-
cipal del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT).
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A, 
CDC, AA-CUP i l’abstenció del PP.
Adhesió a la campanya “Casa nostra és casa vostra”
El Ple va aprovar adherir-se a la campanya “Casa nos-
tra és casa vostra”, promoguda per milers de persones 
a títol individual i entitats per denunciar la situació que 
viuen les persones refugiades i migrants
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A, 
PDeCAT, AA-CUP i l’abstenció del PP.

Voluntariat per la llengua (VxL) és un programa per practicar català a través de 
la conversa. Es basa en la creació de parelles lingüístiques formades per un vo-
luntari o voluntària, que parla català fluidament, i un aprenent o aprenenta que 
en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa. 

L’Ajuntament promou des de l’any 2005 aquest programa de parelles lingüísti-
ques amb l’objectiu de propiciar un espai de trobada i de relació perquè volun-
taris/es i aprenents/es puguin practicar la conversa. 

Tant si voleu participar al programa com a voluntari/a o voleu fer-ho com a 
aprenent/a, heu de ser major d’edat, heu de disposar d’un mínim d’una hora a 
la setmana durant 10 setmanes i tenir ganes de parlar en català. 

Si participeu en el programa, tindreu un carnet que et permetrà obtenir descomp-
tes en diversos equipaments culturals i establiments de tot Catalunya.

El programa comença el 16 de març a les 18h, amb la reunió de presentació que 
es farà a la sala polivalent de les antigues Escoles Fabra i acaba a mitjan juny.  

Podeu formatitzar la vostra inscripció del 20 de febrer al 10 de març al Centre de 
Formació d’Adults-Espai Actiu d’Alella (a les antigues Escoles Fabra) de dimarts a 
dijous, de 18 a 20h o enviant un correu a alella.educacio@alella.cat.
 
Si esteu interessats, també podeu deixar les vostres dades a les urnes que troba-
reu a la Biblioteca Ferrer i Guàrdia, a Can Lleonart i a l’OAC.  

Voluntariat 
per la llengua
Si voleu participar com a aprenent/a o 
voluntari/a només cal que empleneu 
el full d’inscripció que trobareu a 
www.alella.cat/voluntarislinguistics 

Més informació a:

alella.educacio@alella.cat 

Vols ser parella lingüística?
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Serveis
OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 
www.alella.cat
de dilluns a divendres de 8.15 a 14 h. 
dijous tarda de 16.15 a 19.30 h. 

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

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

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

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

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

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

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

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

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

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS
93 555 55 09

OFICINA DE TURISME
93 555 46 50
www.alella.cat/turisme
Fins al 31 de març:
de dimecres a diumenge 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
93 555 82 05
de dilluns a divendres de 9 a 13 h

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
93 790 55 60

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

TAXIS D’ALELLA

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

93 555 23 39 

TAXI A DEMANDA

DEIXALLERIA MÒBIL
Del 21 al 26 de febrer i del 21 i 26 de març
dimarts a dissabte de 9.30 a 14 h i 16.30 a 18.30 h i diumenge de 10 a 13.30 h. 
dilluns tancat. A la Riera Principal, entre Can Vera i el carrer Charles Rivel.

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

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

L’oficina mòbil d’atenció al consumidor atendrà les consultes sobre consum en el bus consum instal·lat a l’aparcament de 
Can Lleonart 10 de febrer, 10.30 a 13h (www.alella.cat/busconsum)

BUS CONSUM

Properes sessions per tramitar el dNi electrònic: 12 de maig (presentació) i 19 de maig (recollida). A Can Lleonart 
però cal apuntar-s’hi prèviament a la Policia Local (tel.93 555 24 12). Més informació a www.alella.cat/dNielectronic.

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: FEBRER - MARÇ

4 i 5 de febrer                            MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

11 i 12 de febrer                       BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

18 i 19 de febrer                       GÓMEZ Rbla. àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

25 i 26 de febrer                        MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42 

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

11 i 12 de març                         GÓMEZ Rbla. àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

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

24 i 25 de març                         BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

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

ITINERARIS i PASSEJADES PEL PARCENOTECA

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

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

CALENDARI DEL CONTRIBUENT GENER- MAIG 
Taxa cementiri municipal                                  01.02.2017  a  03.04.2017
Taxa mercat del municipal 1r trimestre             21.02.2017  a  21.04.2017
Taxa mercat del municipal 1r trimestre         21.02.2017  a  21.04.2017      
impost de vehicles de tracció mecànica          01.03.2017  a  03.05.2017
iBi urbana no domiciliat                            02.05.2017  a  04.07.2017                                   
iBi urbana (1a fracció domiciliat)                 02.05.2017
iBi immobles especials                                  02.05.2017  a  04.07.2017       
Taxa de residus domèstics                          02.05.2017  a  04.07.2017     
Taxa de residus comercials                       02.05.2017  a  04.07.2017                                             
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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) (*) 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

20h Can Lleonart
Xerrada-col·loqui amb Jordi Rich, ponent del projecte Reinicia. 
Organitza: Alella per la Independència- ANC Alella

Dimecres 8 de febrer

Fins al 12 de febrer 
“L’ombra del paisatge”, del fotògraf Manel Esclusa.  
Visita comentada amb l’autor: diumenge 12 de febrer a les 12h

Del 23 al 26 de febrer
“Sin (con) Texto”. Gaudir de l’art, parlar d’art, viure l’art. Exposició, 
performance, taller infantil, debat sobre l’art...

Del 8 de març al 2 d’abril
“J’accepte la grande aventure d’être moi” Cahiers de jeunesse 
1926. Homenatge a Simone de Beauvoir. 

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

Exposició a Can Manyé

17h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Hora del conte. Els sons robats, d’Eva González 

Dimarts 21 de febrer

D’11 a 14h Can Manyé*
Visita comentada a l’exposició “Sin (con) Texto”. 

De 20 a 21.30h Can Manyé*
Debat “L’art sense significat. La significació de l’art”. Amb Antoni Llena, 
Gabriel, Jesús Martínez Clarà, Juan Bufill i Joan Maria Minguet Batllori.

Divendres 24 de febrer

Dijous 9 de febrer
19h Can Lleonart*
Projecció de la pel·lícula Rebelle (Rebel) dins del Cicle de Cinema 
Social programat per la Comissió de Cooperació Internacional. 

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. Charlotte, de David Foenkinos.

10h Oficina de Turisme*
Visita guiada. “El Modernisme d’Alella+copa de vi DO Alella”. Més 
informació i inscripcions a l’Oficina de Turisme d’Alella

11h Can Lleonart*
Jornada de participació del Pla Local d’Adolescència i Joventut.  Per 
a joves de 12 a 30 anys. Més informació www.alellajove.cat. 

Dissabte 11 de febrer 

7.30h Davant de la plaça d’Antoni Pujadas*
Sortida. Caminant per Guilleries: d’Osor al Subirà de Santa Creu 
d’Horta. Preu: 21 euros. Més informació a www.canlleonart.com.

De 17 a 19h Escola Fabra
Portes obertes.

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Presentació del llibre El destino de las moiras, de José García Vicente. 

Dimecres 22 de febrer

20h Can Manyé*
Acte inaugural de l’esdeveniment artístic “Sin (con) Texto”. Gaudir 
de l’art, parlar d’art, viure l’art. Vine!

Dijous 23 de febrer

De 17 a 19h Escola La Serreta
Portes obertes. 

Dimarts 14 de febrer

Dilluns 20 de febrer
De 17 a 19h Institut Alella
Portes obertes.

De 10 a 14h La Porxada del Mercat Municipal
Mercat de les puces solidari. Venda de productes de segona mà en 
benefici dels animals abandonats d’Alella. Diumenge a la mateixa hora.
Organitza: ADANA

D’11 a 12.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Club de lectura jove, conduït per Carles Aloy. 

D’11 a 14h Can Manyé
Visita comentada a l’exposició “Sin (con) Texto”.

Dissabte 25 de febrer

Dijous 16 de febrer 
De 20 a 22h Can Lleonart*
Tast de whisky vs Bourbons. Preu: 21 euros. www.canlleonart.com.

20h Can Lleonart*
Tertúlia. Coneix el teu sòl pelvià. Amb Merche Amo Gaspar.

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Enotast d’Hivern amb Arnau Marco. Preu: 7 euros.

De 13 a 14h Can Lleonart
Mostast. Disfressem les ampolles de Carnestoltes. Preu: 3 euros. Cal 
inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

9.30h Davant de la plaça d’Antoni Pujadas
Calçotada a Argentona. Visita al poble i als forns romans de la 
Fornaca a Vilassar de Dalt. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dissabte 18 de febrer

11h Plaça de l’Ajuntament* 
Festa i cremada del Carnestoltes. 

De 12 a 13h Can Manyé* 
Taller familiar de l’exposició “Sin (con) Texto”. 

Diumenge 26 de febrer

19.30h Can Manyé*
Literatures amb sentits. Llibre antic amb els cinc sentits. A càrrec de 
la bibliògrafa Cristina Armengol.

Dimarts 28 de febrer 

10h Davant de la plaça d’Antoni Pujadas*
Visita al Museu de Badalona. Preu: 12/15 euros. Més informació i 
inscripcions www.canlleonart.com.

Divendres 1 de març 

20h Can Lleonart*
Tertúlia. El poder a l’ombra. A càrrec del Vicens Lozano, periodista i 
corresponsal de TV3 en el Vaticà.

Dijous 2 de març

De 13 a 14.30h Can Lleonart*
English Mostast. Experimenta amb els 5 sentits i en anglès! Preu: 3 
euros. Cal inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

Dissabte 4 de març

De 17 a 19h Antigues Escoles Fabra*
Taller per a joves. Prevenció de les violències de gènere a través del 
teatre social. A càrrec de NUS Teatre i Acció Social. 

Divendres 3 de març



DIVENDRES 3 MARÇ
18 H · Sala Polivalent Antigues Escoles Fabra
Taller “Prevenció de les violències de gènere a través 
del teatre social”. A càrrec de NUS Teatre. Inscripcions a 
alellajove@alella.cat

DEL 6 AL 17 DE MARÇ 
Primer pis de Can Lleonart
Exposició “Simone de Beauvoir, feminista i escriptora”, 
cedida per l’Institut Català de les Dones

DIMECRES 8 DE MARÇ  
Matí · Comerços d’Alella
Repartiment de lliris solidaris (Associació Dones Solidàries)  

11-13 H · Plaça de l’Ajuntament
Taula dolça (Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella)

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

19.30 H · Lloc pendent de concretar
Performance “Rumb a Can Manyé”

20 H · Can Manyé
Inauguració de l’exposició en homenatge a Simone de 
Beauvoir “J’accepte la grande aventure d’être moi”

DIJOUS 9 DE MARÇ  
III Campionat de Canastra Ass. de Dones Montserrat Roig

DIVENDRES 10 DE MARÇ  
III Campionat de Canastra Ass. de Dones Montserrat Roig

18 H · Sala polivalent de les antigues Escoles Fabra
Taller d’autodefensa per a dones. Inscripcions a alella.cat/dona

DISSABTE 11 DE MARÇ 
Entrega de premis del III Campionat de Canastra i 
sopar de celebració del Dia Internacional de les Dones 
(Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella)

DIUMENGE 12 DE MARÇ 
11H · Plaça de l’Ajuntament 
Ballada de zumba

13H · Plaça de l’Ajuntament 
Toc de campanes per Santa Madrona

DIMECRES 15 DE MARÇ 
19.30H · Can Manyé 
“Amb ulls de dona”. Taula rodona sobre el paper de les 
dones en l’art 

8 dE MARÇ 
DIA INTERNACIONAL 
DE LES DONES


