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Aprovades les reformes de 
l’Ajuntament i el Camp d’Esports 

Talen els pins morts del Bosquet i 
de la pineda de Cal Baró

Enquesta per conèixer l’estat de 
salut de la població.
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Els cursos i activitats programades per Can Lleonart van atreure 
l’any passat més de 5.500 usuaris i usuàries. 
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Els robatoris a domicili són una de les principals preocupaci-

ons de la ciutadania i del nostre Ajuntament. En els darrers 

temps se n’ha incrementat el nombre al nostre poble, igual 

que a altres municipis de l’entorn. El 4 de gener ens vam 

reunir una vintena d’alcaldes i alcaldesses del Maresme per 

parlar-ne i l’1 de febrer ho vam fer amb el Conseller d’Interior 

de la Generalitat per parlar d’aquesta problemàtica.

Amb la incorporació del nou cap de la Policia Local provi-

nent dels Mossos d’Esquadra el passat mes d’octubre, des 

de l’Ajuntament hem posat en funcionament tot un seguit de 

noves mesures per lluitar contra aquesta xacra, mesures que 

es complementen amb el sistema de control de matrícules. 

Hem reforçat el torn de tarda amb agents i comandaments 

provinents d’altres torns; entre gener i febrer s’han incremen-

tat notablement el número d’identificacions personals; s’ha 

implementat un mapa delinqüencial per ubicar els robatoris 

i poder-hi respondre millor; hem incrementat la col·laboració 

amb el cos de Mossos d’Esquadra, establint un protocol d’avi-

sos per robatoris amb els pobles del nostre entorn; i aquesta 

primavera es tornarà a fer un porta a porta per part de mem-

bres dels cossos policials.  

Aquests mesos hem tingut alguns resultats positius: el 21 de 

desembre dos agents van detenir un lladre “in fraganti” i el 

28 de febrer el sistema de control de matrícules va detectar 

un cotxe robat i va permetre activar l’alerta a Mossos d’Es-

quadra i les policies locals de l’entorn amb la detenció d’un 

dels seus ocupants i la recuperació del vehicle.

Aprofito aquestes línies per agrair l’esforç i la implicació dels 

membres del nostre cos de la Policia Local.

Però la lluita no s’atura aquí. Cal que Ajuntament i ciutadania 

incrementem les mesures i la col·laboració per tal de reduir al 

mínim aquesta situació que tant ens preocupa. Amb aquest 

objectiu, entre l’11 i el 18 de març organitzem fins a 5 tro-

bades amb els veïns i veïnes, en diferents espais públics, en 

el format d’audiències públiques de barris, per parlar de la 

seguretat ciutadana, de les mesures que hem estat prenent 

per part de l’Ajuntament i del què podem fer els veïns i veï-

nes. Us hi esperem!!
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···································································································
Can Lleonart va tancar l’any 2016 amb més de 5.500 assistents als 
cursos i a les activitats programades pel centre cultural. 
··································································································· 

Can Manyé consolida els tallers escolars 

L’any 2016 a Can Lleonart
Actes programats per Can Lleonart
262 Cursos (3.381 inscripcions)
22 Sortides (303 inscripcions)    
28 Activitats (1.820 assistents)      
Total usuaris i usuàries l’any: 5.504 

Cessió d’espais   
Actes entitats: 227
Actes Ajuntament: 111 
Actes partits polític: 24
Altres activitats: 63
Assaigs músics: 15
Total d’espais cedits: 440

L’antiga masia de Can Lleonart té, des 
de fa anys, un lloc destacat dins del 
panorama cultural maresmenc. Els 
usuaris i usuàries del centre cultural no 
paren de créixer any rere any. El 2016 
es van inscriure als cursos i tallers i van 
participar a les diferents activitats més 
de 5.500 persones, el què posa de ma-
nifest la vitalitat i la gran capacitat 
d’adaptació de l’equipament per ade-
quar la seva programació a les deman-
des de la ciutadania. I és que Can Lle-
onart és un punt de trobada habitual 
de moltes persones d’Alella i també de 
fora del municipi. Del total d’usuaris i 
usuàries, un 40%, aproximadament, 
provenen d’altres pobles de la comarca 
i de l’entorn. 

L’amplia oferta de cursos —es fan 
anuals, trimestrals i puntuals— facilita 
una diversificació de les temàtiques i 
la captació de nous públics, al temps 
que també dóna la possibilitat de pro-
gramar propostes més específiques i 
minoritàries. En només set anys, s’han 

Més de 700 alumnes han participat en els tallers escolars organitzats a 
Can Manyé per potenciar la capacitat artística, crítica i transformadora de 
l’alumnat. Can Manyé va organitzar l’any passat vuit exposicions, amb 
3.300 visitants, amb artistes com Nasevo, Anna Llimós, Pere Llobera, Jordi 
Fulla, Berta Vallribera o Artur Muñoz. 

LES XIFRES: 

Espais de trobada cultural 

Més de 39.000 visites a la Biblioteca 

A més de ser un espai de lectura i d’estudi, la Biblioteca és escenari de 
nombroses activitats com l’Hora del conte, el Club de lectura, les 
presentacions de llibres, el programa “Biblioteques amb dO”, i també 
participa activament en altres esdeveniments culturals. 

LES XIFRES:
Visitants: 39.168
Préstecs: 24.774 documents 
Ús ordinadors: 2.497 usuaris/es
Ús WIFI: 1.207 usuaris/es

duplicat les inscripcions. S’ha passat 
de 1.429 persones inscrites al 2009 a 
les 3.381 del darrer exercici. La bona 
acollida dels programes temporals per-
met cobrir econòmicament una bona 
part del cost dels cursos i tallers amb 
les quotes dels usuaris. 

Un espai per a tothom
A més de l’oferta de cursos, la progra-
mació de cada temporada té una mica 
de tot: tertúlies, cinema, sortides i ci-
cles musicals. Des de l’any passat des-
taca un increment dels cursos i tallers i 
activitats vinculades al món del vi, el 
territori i la gastronomia. 

Can Lleonart és també un dels es-
cenaris destacats de tots els esdeveni-
ments festius del municipi, i l’espai 
d’acollida de moltes de les activitats 
que es programen les diferents àrees 
de l’Ajuntament o les entitats. L’any 
passat es van comptabilitzar un total 
de 440 cessions d’espais al centre cul-
tural per realitzar activitats.

Inscripcions als cursos de primavera
A partir del 27 d’abril s’obren les ins-
cripcions als cursos de primavera. El 
programa de la temporada inclou les 
actuacions de Manu Guix Privat (28 
d’abril) i El petit de Cal Eril (12 de 
maig). 

Carnets: 4.909 usuaris/es
Fons general: 35.979 documents
Activitats: 49 (2002 assistents)

Visitants a les 8 exposicions programades: 3.337
Altres activitats (Nit de la pansa blanca, Literatures amb sen-
tits, presentació de llibres i/o conferències): 400 assistents.
Tallers escolars: més de 700 alumnes
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Prorrogat quatre mesos el termini 
de les obres de l’espai cultural
La Junta de Govern Local va acordar a 
la sessió del 2 de febrer estimar la peti-
ció d’ampliació del termini d’execució 
de les obres de l’espai cultural de Santa 
Madrona, sol·licitada per l’empresa ad-
judicatària, Xavier Alzina SA. La cons-
tructora va demanar una pròrroga de 4 
mesos, fins al 23 de juny, per finalitzar 
l’actuació, justificada per un conjunt de 
imprevistos que han fet retardar l’exe-
cució dels treballs en el termini previst. 
Entre d’altres, apel·len a les obres d’en-
derroc i buidatge inicialment no previs-
tes en el projecte aprovat; les pluges 
reiterades durant les primeres setma-
nes d’execució; i el canvi del sistema 
constructiu amb la modificació de les 
plaques alveolars i de les bigues prefa-
bricades (degut a la impossibilitat de 
col·locar les jàsseres inicialment projec-
tades per ser excessivament llargues i 

pesades). En el mateix acord de la jun-
ta, s’expressa explícitament que les 
obres hauran de finalitzar el 30 de 
juny de 2017 per poder percebre la 
subvenció de 716.828€ del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya. L’in-
compliment del nou termini d’execució 
per part de l’empresa podrà comportar 
la indemnització per danys i perjudi-
cis, si l’Ajuntament deixa de rebre 
aquesta subvenció.

Aprovat el projecte escènic 
Mentre finalitzen les obres constructi-
ves, l’Ajuntament ha començat a treba-
llar en el contingut del nou equipament 
amb l’aprovació del projecte escènic 
(valorat en 713.733€), el de les gra-
des retràctils (amb un pressupost de 
180.010€) i el de la instal·lació de bu-
taques (pressupostat en 158.594€). 

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

Prohibit fer foc fins al 15 d’octubre
Del 15 de març al 15 d’octubre està 
prohibit fer foc en els terrenys fores-
tals poblats o no per espècies arbò-
ries i els 500 metres que els envol-
ten, segon el que estableix el Decret 
64/1995 de la Generalitat, per pre-
venir incendis forestals. Està prohi-
bit cremar rostolls, marges i restes 
d’aprofitaments forestals, agrícoles 
o de jardineria i fer focs d’esbarjo. El 
Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació pot auto-
ritzar, de manera extraordinària, re-
alitzar determinats treballs i 
activitats. Per a obtenir aquest per-
mís, cal presentar la sol·licitud a les 
oficines comarcals del departament. 

Desbloquejades les tapes 
dels contenidors
L’empresa que gestiona la recollida 
de residus ha desbloquejat les ta-
pes dels contenidors de les fracci-
ons d’envasos i paper i cartró per 
facilitar-ne l’ús i evitar residus a 
terra. 

Aprovats els projectes de reforma de l’Ajuntament i 
de millora del Camp d’Esports Municipal

Imatge virtual del vestíbul d’entrada a l’Ajuntament. 

L’Ajuntament ha posat fil a la agulla 
per tal de tirar endavant dues de les 
actuacions més destacades de l’any 
pel que fa a inversions: la reforma i 
adequació de l’edifici de l’Ajuntament i 

la millora de les instal·lacions del Camp 
d’Esport Municipal. La primera d’aques-
tes actuacions, que té per objectiu mi-
llorar l’accessibilitat de l’edifici i l’ade-
quació dels espais, es desenvoluparà a 
partir de dos projectes redactats per 
l’equip d’arquitectes Josep Val i Arnau 
Solé. L’execució dels dos projectes, que 
van ser aprovats inicialment per Junta 
de Govern el mes de febrer i estan en 
període d’exposició pública, suposen 
una inversió de més de 687.000€. Per 
a aquesta actuació l’Ajuntament dispo-
sa d’una subvenció de 405.000€ de la 
Diputació de Barcelona. 

L’objecte principal de la reforma és la 
instal·lació d’un ascensor amb parada a 
totes les plantes. Caldrà enderrocar l’es-
cales existents i fer una adequació i re-
distribució dels espais afectats per im-
plantar la nova estructura de l’escala i de 
l’ascensor. D’altra banda, el projecte de 
reforma també preveu la reordenació 

parcial de les distribucions interiors de 
l’edifici per a l’agrupació d’àmbits i de-
pendències de treball de les diferents 
àrees. El projecte incorpora la rehabili-
tació integral de la coberta de l’edifici, 
el canvi de paviment i la millora dels 
serveis i de l’enllumenat, per fer l’edifici 
més sostenible energèticament i climà-
ticament. Es preveu que les obres co-
mencin abans de l’estiu amb una dura-
da prevista de cinc mesos. 

Reforma del camp d’esports 
La Junta de Govern del 23 de febrer va 
aprovar inicialment el project bàsic de 
la seu social del Camp d’Esports Muni-
cipal, redactat per l’arquitecte Salvador 
Ribas. El projecte contempla la refor-
ma integral i l’ampliació de l’edifici so-
cial, la construcció de lavabos públics 
al nivell superior de la grada i un altell 
per magatzem de material. El pressu-
post del projecte és de 317.667€. 
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El sistema de control de matrícules 
permet detenir un presumpte lladre
L’alerta originada pel sistema de 
control preventiu d’accés de vehi-
cles, mitjançant les càmeres de lec-
tura de matrícules, va facilitar la 
detenció d’un presumpte lladre. Els 
fets van passar el 28 de febrer, cap 
a les 18.10h, quan la Policia Local 
va rebre l’alerta de les càmeres de la 
presència d’un vehicle sostret, un 
turisme de la marca Audi A3 de co-
lor negre, amb dos ocupants, que 
havia estat robat dies abans a Sant 
Cugat del Vallès i que estava inclòs 
dintre de la llista de vehicles sospi-
tosos de ser utilitzat per a robatoris 
amb força a domicili. Els agents van 
iniciar una recerca del vehicle per la 
carretera i els camins forestals del 
nucli de Font de Cera, al temps que 
es va alertar a Mossos d’Esquadra i 
es va donar avís a la xarxa policial. 
Minuts més tard el vehicle va ser 
aturat per la Policia Local de Vilano-
va del Vallès i es va detenir un dels 
dos ocupants. El conductor del vehi-
cle va fugir a peu per una zona bos-
cosa abandonant diferents estris 
que van ser recuperats. El sistema 
de control d’accés de vehicles es va 
instal·lar a finals de juliol en una 
vintena de punts estratègics del mu-
nicipi per intentar reduir el número 
de robatoris a domicilis. 

Audiències públiques de barris per 
parlar de seguretat i prevenció 
L’Ajuntament convoca els veïns i ve-
ïnes del municipi a assistir a les 5 
sessions d’audiències públiques de 
barri convocades per als dies 11, 16 
i 18 de març per informar de dife-
rents temes relacionats amb la se-
guretat ciutadana i copsar de prop 
llurs inquietuds i suggeriments. 
Consulteu el calendari de reunions a 
la contraportada d’El Full. 

Identificats els autors de grafits 
La Policia Local ha identificar els 
autors d’una cinquantena de grafits 
que en els últims mesos han apare-
gut a diferents espais públics i pri-
vats del municipi. Els autors, dos 
menors d’edat, han reconegut ha-
ver-ne fet les pintades. El fet ha es-
tat posat en coneixement de la Fis-
calia de Menors. 

Talen els pins morts del Bosquet i 
de la zona boscosa de Cal Baró 

El Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas està fent un procés 
de regularització cadastral a tot l’estat 
espanyol. Aquesta feina, que la porta a 
terme la Direcció General del Cadastre, 
consisteix a resseguir tots els pobles i 
ciutats per tal d’identificar construcci-
ons que no estiguin correctament do-
nades d’alta al cadastre. 

Mitjançant les visites fetes pels tèc-
nics especialitzats, contractats per la 
Direcció General del Cadastre, s’han 
revisat les finques urbanes i les rústi-
ques identificant noves construccions, 
ampliacions de les existents, reformes 
o rehabilitacions que no s’hagin comu-
nicat per part dels seus propietaris al 
Cadastre. Finalitzat aquest treball ara 
es notificarà les alteracions detectades 
al més d’un miler de propietaris del 
nostre poble que no tenen al corrent les 

altes al Cadastre.
Totes les persones que rebin una 

notificació han d’estar atents al seu 
contingut per validar que s’ajusta a la 
realitat. En cas que la correcció que fa-
cin no correspongui a la situació real 
de les propietats, cal que en el termini 
que estableixi la notificació es presen-
tin les al·legacions corresponents.

Aquest tràmit depèn directament 
de l’administració de l’Estat i les con-
sultes i dubtes s’han de fer directament 
a la Direcció General del Cadastre. Pel 
que fa al lliurament de documentació i 
tràmits és poden realitzar a través de 
l’ORGT que funcionen com a oficines 
de registre del Cadastre. Els immobles, 
que tributen correctament, no es veuen 
afectats per aquest procediment i per 
tant els seus propietaris no rebran cap 
tipus de notificació. 

Finalitzats els treballs 
de regularització cadastral

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

Imatge d’un dels pins morts a Cal Baró. 

L’Ajuntament ha encarregat la tala 
d’una seixantena d’arbres morts o poc 
desenvolupats de dues pinedes de titu-
laritat municipal a la zona del Bosquet 
i a Cal Baró. Es tracta d’exemplars que 
han mort o estan en molt mal estat per 
els efectes de la sequera, de la plaga 
de Tomicus destruens i també d’altres 
poc desenvolupats, ofegats i amb po-

ques possibilitats de sobreviure.
Els treballs s’han programat per a la 

segona setmana de març i afecten 16 
arbres del Bosquet i 47 de la pineda de 
Cal Baró (entre els carrers Onofre Tala-
vera, Tèlia i Vinya del Rei, al nucli de 
Nova Alella). L’actuació, que té un cost 
de 2.670€, persegueix frenar l’expan-
sió de la plaga de Tomicus i afavorir la 
resistència natural de les pinedes. 

La tala d’arbres morts se suma als 
treballs de poda i manteniment anuals 
de l’arbrat viari, que es van iniciar a 
finals de gener i que inclouen prop de 
600 exemplars del municipi, amb un 
cost de 14.259€. 

En paral·lel també s’esta treballant 
contra la processionària del pi. A finals 
de febrer es va fer un segon tractament 
fitosanitari, per tal d’eliminar les poques 
bosses d’erugues que persistien després 
d’una primera aplicació d’un producte 
biològic que s’havia fet al novembre. 
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Tria la via, setmana de l’orientació acadèmica 

La regidoria d’Adolescència i Joventut, 
en col·laboració amb la regidoria d’Edu-
cació, organitza, per primera vegada, 
unes jornades d’orientació acadèmica 
amb l’objectiu de facilitar al jovent i les 
seves famílies informació de tot el ven-
tall de recursos formatius que tenen a 
l’abast per tal d’encarrilar-se en el seu 
camí formatiu i professional. Amb el tí-
tol de “Tria la via”, es dedicaran cinc 

jornades —els dies 13, 14, 15, 16 i 17 
de març— a tractar totes aquelles 
qüestions que puguin ser d’interès per 
als joves i les famílies, des dels estudis 
universitaris i les diferents opcions des-
prés de Batxillerat, passant per les be-
ques, el servei de mobilitat internacio-
nal, els itineraris acadèmics a seguir un 
cop finalitzada  l’ESO o els programes 
de Garantia juvenil.

Després de dues sessions prèvies 
amb alumnes del Programa de Forma-
ció i Inserció (PFI) i de Batxillerat, les 
jornades s’obriran oficialment al públic 
el 14 de març a les 17h amb “La bibli-
oteca humana”, en la què els mateixos 
joves explicaran les seves experiències 
formatives i professionals. Seguida-
ment, es tractarà el tema de la mobilitat 
internacional per estudiar a l’estranger.

El dijous 16, a partir de les 17h, es 
farà una xerrada sobre les diferents 
modalitats de beques d’estudis i com 

solicitar-les, i també de la beca Verema 
i les beques d’Estades Solidàries que 
ofereix l’Ajuntament. A les 19h s’ha 
programat una xerrada d’orientació 
acadèmica amb el títol “Orienta’t en fa-
mília”, adreçada especialment a  famí-
lies amb fills i filles de 3r i 4t d’ESO i 
professionals interessats. 

Les jornades finalitzaran el 17 de 
març amb quatre sessions, que co-
mençaran a partir de les 17h, en les 
quals s’informarà sobre programes i 
recursos de formació i inserció laboral: 
el programa de Garantia Juvenil; els 
dos perfils professionals dels cursos 
del Programa de Formació i Inserció 
(PFI) del Baix Maresme; el cicle for-
matiu de Grau Superior de màrqueting 
i publicitat en el sector vitivinícola que 
fa l’Institut Alella; i l’oferta del Centre 
de Formació d’Adults-Espai Actiu 
d’Alella. Més informació www.alella.
cat/trialavia.

El Pla d’Adolescència i Joventut 
enfila la recta final 
Els treballs d’elaboració del Pla Local 
d’Adolescència i Joventut estan arribant 
a la seva etapa final. Acabada la fase de 
diagnosi, l’equip redactor està ultimant 
l’elaboració del pla d’acció i comença a 
treballar en la fase d’avaluació. En el 
disseny de les accions s’ha comptat 
amb les opinions i suggeriments del jo-
vent que es van recollir a la jornada de 
participació celebrada l’11 de febrer a 
Can Lleonart. A la trobada van partici-
par una trentena de joves que van po-
der debatre i proposar accions en els 
eixos d’afirmació de la identitat perso-
nal, construcció de projectes vitals i 
participació en projectes col·lectius. Es 
preveu que el pla es pugui aprovar pel 
Ple municipal al mes de maig

·······················································································································································
Del 13 al 17 de març s’han programat diferents sessions amb alumnes i famílies en les què s’informarà de tota l’oferta 
acadèmica i dels diferents recursos formatius que hi ha després de l’ESO. 

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

L’11 de febrer es va fer una jornada de participació.

Bona acollida del tastet 
d’instruments 
El tastet d’instruments, la nova ac-
tivitat del projecte Alella viu la Mú-
sica promogut per l’Ajuntament i el 
centre d’estudis musicals Ressò, ha 
tingut una bona acollida per part de 
les famílies. La demanda ha supe-
rat l’oferta: s’han exhaurit les 24 
places disponibles, 12 de cadascu-
na de les sessions de dimecres i 
dissabte, i han quedat infants en 
llista d’espera. Són  alumnes de 2n, 
3r i 4t de primària, empadronats a 
Alella. 

···································································································
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Preinscripcions escolars, del 23 de març al 4 d’abril

Del 23 de març al 4 d’abril, ambdós 
inclosos, es fan les preinscripcions al 
segon cicle d’educació infantil (P3, P4 
i P5), educació primària (1r, 2n, 3r, 4t, 
5è i 6è) i educació secundària obliga-
tòria (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO) als centres 
públics. Les sol·licituds s’han de pre-
sentar al centre triat en primera opció 
acompanyades de la documentació ne-
cessària per acreditar els criteris de ba-
remació, que es mantenen igual que el 
curs anterior. Els centres privats tenen 
el seu propi calendari de preinscripció. 

La llar d’infants municipal Els Pi-
nyons fa la jornada de portes obertes 
el 22 d’abril, de 10 a 12h. Les pre-
inscripcions al primer cicle d’infantil es 
faran del 2 al 12 de maig. 

Més informació a queestudiar.gen-
cat.cat/ca/ 

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

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

Calendari  i criteris d’ordenació de les sol·licituds 

Segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria 
Període de preinscripció del 23 de març al 4 d’abril (per Internet fins a les 24h del 4 d’abril)

Els horaris per fer les preinscripcions són els següents
Escola Fabra de dilluns a  dijous de 9 a 13.30h i de 15 a 16.30h. divendres de 9 a 13.30h
Escola La Serreta consulteu l’horari https://escolaserreta.wordpress.com/ 
Institut Alella de dilluns a divendres de 9 a 14h. dilluns de 15.30 a 17h

Primer cicle d’educació infantil (llar d’infants)
Període de preinscripció del 2 al 12 de maig. 

Batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i d’arts plàstiques i disseny
Període de preinscripció del 16 al 24 de maig

Programes de formació i insercció (PFI)
Període de preinscripció del 15 al 26 de maig 

Cicles formatius de grau superior i d’arts plàstiques i disseny
Període de preinscripció del 25 al 31 de maig

L’Ajuntament ha convocat la 4a edició 
de la Beca de Recerca Local d’Alella, 
amb l’objectiu de fomentar i promoure 
la investigació sobre el municipi i el seu 
entorn en el camp de les ciències soci-
als, ambientals i humanes. La beca, 
que es convoca cada dos anys i està 
dotada amb 3.000€, pretén millorar el 
coneixement sobre el poble, incenti-
var-ne la divulgació i ampliar la histori-
ografia local. Poden optar a la beca in-
vestigadors i investigadores que, de 
manera individual o col·lectiva presen-
tin una proposta de recerca, basant-se 
amb les bases de la convocatòria. 

Els projectes d’investigació han de 
ser inèdits i han de tenir una relació 
directa amb Alella i el seu entorn. Per 
al projecte es prodran utilitzar materi-
als ja elaborats en recerques prèvies, si 

Convocada la quarta Beca de Recerca d’Alella

s’adeqüen a les bases de la convocatò-
ria, especificant l’entitat. Les persones 
interessades han de presentar una me-
mòria explicativa de la proposta que 
volen desenvolupar d’un mínim de cinc 
pàgines. Les propostes s’han de pre-
sentar al registre general de l’Ajunta-
ment l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al BOPB i fins al 28 
d’abril de 2017. 

El veredicte es farà públic durant el 
mes de juny de 2017 a la Biblioteca 
Ferrer i Guàrdia. L’import de la beca es 
farà efectiu en dos lliuraments. 

A les edicions anteriors els treballs 
guanyadors van ser Els Desplà com a 
promotors d’art, de Joaquim Graupera, 
Alella, 1714. Una visió social, política 
i econòmica a l’entorn de la Guerra de 
Successió, de Jordi Albadalejo i Àlex 

Asensio, i Repressió a la rereguarda 
republicana: persecució i solidaritat 
amb els sacerdots alellencs (juliol de 
1936-desembre de 1938), de Ramon 
Anglada. 

·······················································································································································
Els projectes d’investigació han de ser inèdits i han de tenir una relació directa amb Alella i el seu entorn. 

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

Les estades solidàries canvien de 
destinació i es faran a Palestina

Després de quatre anys d’aproximació 
a la realitat de la cooperació internaci-
onal a Colòmbia, enguany les dues be-
ques per fer estades solidàries canvien 
d’escenari i aniran a conèixer una reali-
tat diferent: la de Palestina. Les esta-
des es faran durant tres setmanes entre 
els mesos de juliol i agost. Poden optar 
a les beques totes les persones majors 
de 21 anys que estiguin empadronades 

en Alella des de fa dos anys o més. Les 
inscripcions es faran del 3 al 24 d’abril, 
a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania 
o per Internet, amb certificat digital. 

Les dues persones becades s’apro-
ximaran en primera persona a la realitat 
del país de la mà de l’Associació Cata-
lana per la Pau. Durant la seva estada 
coneixeran diferents iniciatives de coo-
peració al desenvolupament i enregis-
traran un vídeo, amb entrevistes a testi-
monis, que després serà utilitzat com a 
eina de difusió a la tornada per tal de 
transmetre la seva experiència i sensi-
bilitzar la ciutadania. Més informació a 
www.alella.cat/bequessolidaries. 

Enquesta per conèixer l’estat 
de salut del municipi 

L’Ajuntament d’Alella està iniciant el 
procés d’elaboració d’un Pla Local de 
Salut per dotar el municipi d’entorns 
més segurs i saludables i contribuir a la 
millora de la salut de la ciutadania 
d’Alella. El Pla Local de Salut parteix 
d’un abordatge integral en salut i té 
l’objectiu de planificar les actuacions 
que es duran a terme a Alella en matè-
ria de salut durant els propers anys, 
tant a nivell de prevenció, protecció, 
com promoció de la salut.

La primera fase del Pla Local de 
Salut, que s’inicia aquest mes, consis-
teix en l’elaboració d’una anàlisi sobre 
la situació del municipi en matèria de 
salut i la detecció de les seves necessi-
tats. Per fer-ho, s’involucrarà els diver-
sos sectors i actors del municipi perquè 
aportin informació i reflexionin sobre la 
salut de la localitat.

Concretament, durant els mesos de 
març i abril es demanarà als veïns i ve-

ïnes d’Alella que participin en un qües-
tionari per conèixer quin és l’estat de 
salut del municipi. El qüestionari in-
clourà temes vinculats als hàbits i es-
tils de vida de la població, així com a 
l’ús i valoració que la població fa dels 
recursos, infraestructures i activitats 
del municipi que tenen incidència en la 
salut. El qüestionari serà anònim i es 
podrà emplenar per Internet des de la 
pàgina www.alella.cat/enquestasalut i 
en paper recollint els formularis i lliu-
rant-los a diferents equipaments muni-
cipals: OAC, Can Lleonart, Espai Jove, 
Complex Esportiu Municipal, Casal de 
la Gent Gran Gan Gaza. 

La participació dels habitants és 
essencial per poder fer aquest treball 
de diagnosi, per aquest motiu l’Ajunta-
ment demana la població que col-
labori contestant el qüestionari.  

Més informació a www.alella.cat/
plasalut. 

···································································································
Els qüestionaris es podran contestar de forma anònima i les dades recollides 
seran el punt de partida per a l’elaboració del Pla Local de Salut. 

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

Convocada la fase local 
de la XXXIV Mostra Literària 
El 31 de març  finalitza el termini 
per presentar els treballs de la fase 
local de la XXXIV Mostra Literària 
del Maresme. El concurs és obert a 
totes les persones, residents o estu-
diants d’Alella, i el veredicte es farà 
públic el 14 de maig a les 12h a la 
Can Lleonart, dins del programa 
d’Espais de Poesia. Les obres no 
han d’anar signades i han de portar 
un lema amb el qual es distingirà 
l’autor o autora. Cadascuna de les 
modalitats de prosa i poesia consten 
de 6 categories: la A, de 6 a 8 anys; 
la B de 9 a 11 anys; la C, de 12 a 
14 anys; la D, de 15 a 18 anys; la 
E, de 19 a 25 anys i la F, per a per-
sones majors de 26 anys. Els tre-
balls aspirants s’han de presentar a 
Can Lleonart. Més informació www.
alella.cat/mostraliteraria.

Es busquen parelles lingüístiques 
El 16 de març comença el programa 
de parelles lingüístiques Voluntariat 
per la llengua amb la reunió de vo-
luntaris i aprenents que es farà a les 
18h a les antigues Escoles Fabra. El 
programa pretén oferir un espai de 
trobada per practicar la conversa en 
català. Per participar com a 
aprenent/a o voluntari/a només cal 
ser major d’edat i tenir ganes d’ense-
nyar o aprendre. Podeu fer les ins-
cripcions al Centre de Formació 
d’Adults-Espai Actiu o deixar les da-
des de contacte a les urnes que hi 
haurà instal·lades a la Biblioteca 
Ferrer i Guàrdia, Can Lleonart i 
l’OAC.  Més informació a www.ale-
lla.cat/voluntarislinguistics.

Nova edició del Mercat de 
Segones Oportunitats 
La regidoria de Comerç i Consum or-
ganitza el 29 d’abril la 7a edició del 
Mercat de Segones Oportunitats. El 
mercat es farà de 10 a 15h a la pla-
ça d‘Antoni Pujadas i s‘adreça a per-
sones majors de 16 anys, entitats o 
centres escolars, preferentment 
d’Alella. Es podran vendre o inter-
canviar articles de segona mà, pro-
ductes artístics i material de mar-
xandatge. Les inscripcions s’obriran 
el 7 d’abril. Més informació a www.
alella.cat/mercatoportunitats. 
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Lletres i vins a les Biblioteques amb DO 
·······················································································································································
La iniciativa uneix vi i literatura en un recorregut per totes les DO de Catalunya a través de les activitats organitzades 
per 53 biblioteques públiques, 11 de les quals formen part del territori DO Alella.   

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

Les Biblioteques amb DO guanyen 
adeptes al territori de la Denominació 
d’Origen Alella. En aquesta cinquena 
edició ja són 11 les biblioteques del ter-
ritori que se sumen a la iniciativa 
d’acostar les lletres i la cultura del vi 
amb la literatura promoguda per Servei 
de Biblioteques del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
Ho fan a través d’un ampli ventall d’ac-
tivitats organitzades al llarg del març, 
que és el mes dedicat a la Denomina-
ció d’Origen Alella. A part de la Biblio-

Activitats a la Biblioteca Ferrer i Guàrdia 

Dijous 9 març, 21h Club de lectura. “El vi fa sang”, de Salvador Balcells. 
Dissabte 11 de març, 11h Taller familiar. “La Corba camina i recull”. Activitat lúdica i sensorial vincu-
lada a la natura. A càrrec de Suara Cooperativa. Cal inscripció prèvia. 
Divendres 17 de març, 11h Espectacle d’adults. “El viatge del vi”. Contes inclusius adaptats per a 
persones amb diversitat funcional. A càrrec d’Elisabeth Ulibarri.
Dimarts 21 de març, 17h Hora del conte: “La Verema. En Ciscu de can Garnatxa i el raïm misteriós”, de 
Montse Balada. A càrrec de Montse Panero, narradora i actriu.
Dimecres 29 de març, 17.30h Literatures amb sentits. ‘Mística conilla’ (Edicions de 1984), un dels 
títols destacats de l’edició en català del 2016. A càrrec de Jordi Lara, escriptor. 

Consulteu la programació complerta a www.alella.cat/bibliotequesambdo

teca Ferrer i Guàrdia, que va ser la pri-
mera en afegir-se a la iniciativa, 
enguany ofereixen propostes vincula-
des al vi i la cultura a deu biblioteques 
més del territori. Les Biblioteques amb 
DO també tindran presència a Cabrils, 
El Masnou, Granollers, Llinars del Va-
llès, Martorelles, Sant Fost de Camp-
sentelles, Teià, Tiana, Vilanova del Va-
llès i Vilassar de Dalt. 

53 biblioteques d’11 DO
En el conjunt del país, Biblioteques 

amb DO ha aconseguit la implicació 
d’un total de 53 biblioteques públi-
ques repartides entre les onze DO de 
Catalunya. La proposta té per objectiu 
acostar la cultura del vi a la literatura, 
la música, la poesia, els contes, la 
gastronomia i les diverses manifestaci-
ons i llenguatges culturals a través 
d’una àmplia proposta de serveis d’in-
formació i d’activitats per a tots els 
públics. Un programa variat i de quali-
tat que es desenvolupa de gener a de-
sembre, i que cada mes està dedicat a 
una DO. 

La Festa de Carnestoltes 

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

El Montnegre és la propera 
cita del cicle "A cent cap als 100" 
La quarta caminada del cicle “A 
cent cap als 100” es farà el 5 
d’abril pels camins del Parc Natural 
del Montnegre Corredor. Les ins-
cripcions s’obren el 17 de març i 
s’adrecen a majors de 60 anys.  A 
les dues sessions anteriors van ex-
haurir les 50 places oferides. Més 
informació www.alella.cat/cicle-
passejades. 
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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 Més democràcia i transparència pels alellencs

Pel Ple de febrer van preparar una moció per 
la millora de la comunicació i per a donar més 
veu a la gent. La vam retirar perquè el govern va 
acceptar convocar tots els grups per treballar-la. 
Gent d’Alella vol que les intervencions del públic 
s’enregistrin i s’escoltin, i que quedi constància de 
què han demanat i de què se’ls hi ha contestat. 
També volem que no es limiti excessivament el 
temps d’intervenció del públic, i que tingui dret a 
rèpliques. 

A les Audiències Públiques i a les reunions amb 
representats dels Barris, a les que hauríem de poder 
assistir els regidors a la oposició en lloc d’estar 
vetats per ordre de l’Alcalde, les respostes en cas de 
no donar-se al moment, haurien de ser publicades 
a la web municipal i no tan sols contestades al veí 
en qüestió.

Si de cada Audiència i reunió es fa una acta, i 
aquesta és publica i és accessible, podrem parlar 
de capacitar per exercir la democràcia, sinó el que 
tenim és totalitarisme emmascarat i la opció a votar 
cada 4 any. Actes de tot; això si seria transparència 
i voluntat de més participació.

Veurem com avança el tema. De moment, 
el Govern no va fer els deures per poder debatre 
la moció, cosa que si van fer la resta dels grups 

Igualtat de dones i homes, una reivindicació permanent 

Les dones continuen patint discriminació pel sim-
ple fet de ser dones, és un fet àmpliament estès 
en tots els estats del món de manera històrica. Al 
néixer, ja estem determinades per una societat es-
tructuralment patriarcal i masclista que perjudica 
tant dones com homes. 

Hi ha molts aspectes que encara avui seguei-
xen evidenciant aquest fet: la xacra de la violència 
masclista, la desigualtat salarial, els micromasclis-
mes, la mínima presència de dones en posicions 
de poder o la baixa proporció de dones als mitjans 
de comunicació, entre altres.

Les dades tampoc ens aporten massa espe-
rança si ens fixem en les noves generacions. En 
la població adolescent d’entre 13 i 17 anys, l’any 
2016 hi va haver més de 675 denúncies a mossos 
d’esquadra per maltractaments. També s’hi ha de-
tectat un augment de les relacions abusives i dels 
micromasclismes, és a dir, d’un masclisme subtil, 
fins i tot acceptat, present en el dia a dia de les 
persones joves i que no identifiquen com a tal. 

No podem abaixar la guàrdia, l’educació en 
clau de gènere ha de ser una de les nostres aliades 
més potents ja que ens permet revertir conductes 
que segueixen perpetuant el problema en les noves 
generacions.

municipals. L’últim Ple només va incloure dues 
mocions a les que vam donar el nostre suport: la 
primera sobre la delegació de vots al Ple i la segona 
sobre el dret a decidir. Totes dues inspirades o 
desenvolupades des fora del Consistori. Creiem que 
també haurien de ser públiques, cosa que ara no 
passa amb cap moció. Amb tot, el més rellevant del 
Ple va ser la negativa de l’Alcalde a convocar una 
audiència sobre Seguretat com la de l’any passat. I 
veure la bandera espanyola a la sala de Plens, com 
pots veure al Facebook de Gent d’Alella.

T’animen a participar en el programa més 
complert i variat per a celebrar  el 8 de Març, Dia 
Internacional de les Dones.

Andreu Francisco
franciscora@alella.cat

Teresa Vilaró
vilarocm@alella.cat 

Anna Alfaro
alfarola@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 any més, tornem a commemorar el Dia in-
ternacional de les Dones. El 8 de març ens serveix 
per celebrar tot el camí que ja hem fet i per rei-
vindicar tot el que encara ens queda, que és molt. 
També ens permet reflexionar sobre l’origen de les 
desigualtats que encara persisteixen i reivindicar 
que volem una societat més justa i compromesa 
amb els drets de totes les persones. No obstant, la 
lluita feminista ha de ser al llarg dels 365 dies de 
l’any, i no tan sols un dia en el calendari, per tal 
d’aconseguir una societat on homes i dones gau-
deixin dels mateixos drets reals. 

Cal lluitar contra el masclisme i el sistema pa-
triarcal amb convenciment i per part de tots els 
agents implicats, tant homes com dones. El camí 
no és fàcil però la voluntat ferma. 

Feliç Dia Internacional de les Dones!

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 El cel embrutat 

Els darrers anys mentre la fibra òptica arriba len-
tament a les cases d’Alella també es va teixint una 
espessa teranyina negra sobre els nostres caps, es-
pecialment als barris i urbanitzacions.

Ens hi hem anat resignant fins a obviar-ho, com 
passa amb tots els bunyols urbanístics, però això 
no vol dir que sigui normal.

L’any 2013 el govern de l’Ajuntament va con-
tractar un estudi titulat: “projecte executiu de la in-
fraestructura necessària per a desplegar la xarxa de 
fibra òptica fins a la llar” que va costar 60.000€. 
Tot i haver sol·licitat veure’l des de fa dos mesos, 
encara no hem pogut conèixer el seu contingut. 
Però entenem que no preveia tirar cables entre can-
tonades, arbres, pals elèctrics, faroles i qualsevol 

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Atrapat en el temps 

Així és com es troba el govern d’Alella: atrapat en el  
temps i sense capacitat de generar resposta als pro-
blemes del poble, amagant el cap sota l’ala (com 
sempre fa i sempre hem denunciat) esperant que 
les coses es resolguin per si mateixes.

D’aquesta manera, just un any després, veiem 
com la situació d’ocupacions i robatoris al nostre 
poble empitjora dia a dia. Com en Bill Murray i 
el seu dia de la marmota particular, en Francisco 
s’aixeca cada matí veient com les estadístiques 
es disparen, sense que ni amb càmeres ni la seva 
“gestió” de la nostra policia hi pugui fer res de res.

Fa 1 any va prometre una nova Audiència Pú-
blica per explicar-nos l’evolució de les seves (no)
polítiques envers aquesta xacra. La seva ineficièn-
cia fa que, per mirar de mitigar els riscos d’haver 
de donar explicacions al poble sencer, s’inventi ara 
unes “mini-audiències” per barris. Les anomenen 
Audiències Descentralitzades a veure si així la cosa 
cola sense fer soroll, i que segons el diccionari ca-
talà-polític franciscà vol dir: mama por!! Fem-ho en 
grups petitons per poder-los controlar millor. Molt 
trist tot plegat.

Nosaltres us proposem assistir-hi massivament, 
a aquestes reunions. Les nostres preocupacions 
han de poder ser constatades pel govern, i així ac-

altre element que mantingui una certa verticalitat.
L’estesa de fibra òptica requereix la concessió 

prèvia de llicència municipal, i preferentment s’ha 
de fer soterrada. I es per això que: o bé els instal-
ladors no han sol·licitat la llicència, pel que cal ini-
ciar el procediment corresponent, o bé el govern 
ha permès aquest desgavell. Pel que caldria revi-
sar qui, com, i perquè  ha autoritzat la instal·lació 
contraria al planejament municipal i la regulació 
del paisatge urbà. Sigui com sigui el resultat és el 
mateix: cal posar fi i revertir el descontrol del sostre 
artificial que governa els nostres carrers. Sostre en-
torpidor, lleig i perillós.

P.S.: al nostre facebook podeu trobar una gale-
ria d’esperpents d’aquesta teranyina telefònica. 

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

tivar-se definitivament en l’eradicació d’aquest mal 
viure que provoca la inseguretat ciutadana. Nos-
altres hi serem per plantejar els nostres dubtes i 
preocupacions, exigint solucions immediates.

El Partit Demòcrata us convida el proper dia 4 
d’abril a les 20:30h a Can Manyé a l’acte de pre-
sentació de la nostra secció local. Vindran desta-
cats membres del PDeCAT i de la comarca on com-
partirem amb vosaltres el nostre projecte polític, 
juntament amb una copa de vi de la nostra terra. 
Hi esteu tots convidats
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Annerose Bloss
673644807
blossa@alella.cat
annerosebloss@
hotmail.com

PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS Manifest socialista amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones 

Alella Primer-Candidatura de Progrés ens sumem 
a les reivindicacions del 8M per defensar els drets 
de les dones i exigir la igualtat d’oportunitats a tots 
els àmbits. Celebrem aquesta jornada de reconei-
xement i reivindicació amb el sabor amarg de viure 
un moment d’amenaça internacional històrica cap a 
les polítiques feministes, però amb l’esperança de la 
resposta massiva de dones i homes per fer-hi front. 

Les xifres tant estatals com catalanes demostren 
que la igualtat d’oportunitats entre dones i homes 
està lluny de ser real en cap àmbit i que els valors 
del neoliberalisme patriarcal s’han fet forts en una 
part de la nostra societat, i, el més perillós, ho està 
fent sota una aparença de neofeminisme basat en 
la suposada llibertat d’elecció de les dones per mer-
cantilitzar el seu cos.

Per això, en un moment on són més necessaris 
que mai els estudis de gènere i l’activisme pedagò-
gic feminista, denunciem els atacs incessants del 
govern del PP als organismes específics i polítiques 
d’igualtat impulsats en els darrers anys, amb l’ex-
cusa de la crisi, com la supressió de subvencions 
per a la formació en igualtat o la retallada, des del 
2009, d’un 47,6% del pressupost en polítiques 
d’igualtat i lluita contra la violència masclista.

Les dades oficials de violència masclista són 
Glòria Mans
manscg@alella.cat

Augment dels robatoris

Malauradament la inseguretat i els robatoris augmen-
ten dia a dia sense que s’hi posi aturador. Francisco 
no ho vol reconèixer, i això més lluny d’arreglar-ho, ho 
empitjora cada cop més.

El Partit Popular demana amb caràcter d’urgència 
una nova audiència pública, acollint-nos a la promesa 
feta per alcaldia l’any passat.  Promeses que reitera-
dament aquest govern incompleix. Se’ns va prometre 
una reunió per explicar-nos els plantejaments del seu 
equip envers la seguretat del poble. Res. Se’ns va pro-
metre fer-nos arribar els informes policials (deguda-
ment retallats per no vulnerar la Llei de Protecció de 
Dades), especialment els referents als robatoris. Res                                                     

Si volem quelcom de l’Ajuntament tot ha d’anar 
via instància, amb una resposta que gira entorn mínim 
dels 5 mesos, si se’ns respon. En més d’una ocasió, 
Francisco ha manifestat que reduirà aquest temps. 
Res de res. La veritat és que ajudar als nostres veïns 
se’ns fa força difícil, encara que això no ens aturarà 
sota cap circumstància.

Com que no vol fer palès la seva ineficàcia en pú-
blic, i davant el temor que els mitjans de comunicació 
demostrin que el seu és un govern trontolla davant els 
problemes reals, en lloc de fer l’Audiència Pública pro-
mesa, s’ha inventat 6 mini reunions per barris, amb la 
ferma intenció de reduir el impacte de la crítica i tenir 

esfereïdores: 60 dones van ser assassinades l’any 
2015 a tot l’Estat, 6 d’elles a Catalunya. El 2016 
van ser assassinades 6 dones aquí, 44 a tot l’Estat. 
I aquest 2017 portem, de moment, 10 víctimes, 
1 a Catalunya. I són només la part més visible: 
10.016 dones van ser  ateses al telèfon per a vícti-
mes de violència masclista l’any passat, de les quals 
el 58,16% convivien amb filles i fills. El 2016 es 
van denunciar a Catalunya 679 agressions sexuals 
i 766 abusos sexuals contra dones, sobretot joves.

Les dones només hem avançat amb governs 
progressistes, i molt especialment, governs socia-
listes amb polítiques amb visió transversal de gè-
nere: Llei d’Igualtat, Llei Integral contra la violència 
de gènere, Llei de la Dependència, Llei d’interrup-
ció voluntària de l’embaràs, plans ocupacionals 
d’igualtat,… i també ho fem des de l’oposició, per 
exemple amb la proposta socialista del Pacte d’Es-
tat contra la violència de gènere, votada per unani-
mitat al Congrés.

Reivindiquem tornar a prioritzar les polítiques 
de gènere amb tot el pes legislatiu i recursos eco-
nòmics retallats en els darrers anys amb l’excusa 
de la crisi, especialment centrat en lluitar contra la 
violència de gènere, la bretxa salarial i la manca de 
conciliació. 

sota control la situació amb el veïnat.
Creiem oportú fer ambdues tipologies de reunió!  

Una per poder parlar de les diferents problemàtiques 
als barris, i l’altre monogràfica i general pel poble re-
ferent a la seguretat.                                                

A més és imprescindible que es reculli acta de to-
tes aquestes reunions i es facin públiques. Els veïns 
d’Alella hem de saber el que pensen o el que pateixen 
la resta. És impossible ser solidari i participatiu des 
del desconeixement.

Continuarem lluitant per conèixer punt per punt 
les realitats del nostre poble, i així demostrar d’una ve-
gada per totes la gran mentida d’un govern que només 
sap emmascarar-se sota la bandera de la independèn-
cia per no respondre les preguntes incòmodes de la 
seva gestió que fa el Partit Popular.

Annerose Bloss, 
portaveu del grup municipal PP
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Cal tenir en compte les disposicions de l’Ordenança de tinença responsable de 
gats i gossos aprovada per l’Ajuntament. 
Responsabilitat civil: Qui és responsable d’un animal ho és també dels danys 
perjudicis i molèsties que aquest ocasioni a les persones, els béns i la via 
pública. 
Condicions de tinença: Els animals han de disposar d’espai suficient i 
d’aixopluc contra la intempèrie, i han de ser degudament alimentats. Els 
allotjaments s’han de mantenir nets i desinfectats, retirant a diari els 
excrements. Es prohibeix tenir animals en llocs sense ventilació ni llum solar, 
així com mantenir-los lligats la major part del dia. 
A la via pública: Els gossos han d’anar lligats amb corretja d’una llargada 
màxima de 2m. Cal recollir les deposicions i evitar miccions  a les façanes i el 
mobiliari urbà. Queda prohibida l’entrada en espais reservats a jocs infantils, 
zones enjardinades i edificis i instal·lacions municipals, i deixar beure els animals 
a les fonts públiques i alimentar-los a la via pública, portalades i finestres.
Xipa’l i censa’l: Els responsables de gats i gossos esteu obligats a identificar-los 
amb un microxip i a registrar-los, gratuïtament, en el cens municipal d’animals 
de companyia de l’Ajuntament. Si es tracta de gossos potencialment perillosos, 
cal ser major d’edat, subscriure un pòlissa d’assegurança i tramitar la 
corresponent llicència davant de la Policia Local. 
Règim sancionador: L’Ordenança estableix multes d’entre 150 i 450 euros per 
abandonar i maltractar animals, no disposar de targeta sanitària, microxip o no 
censar l’animal, portar el gos deslligat, no recollir els excrements de l’espai 
públic o tenir un gos potencialment perillós sense llicència, entre d’altres. 

Adopta’l
Si vols adoptar, si has perdut un 
animal, si vols acollir-ne un, no el 
compris, adopta’l!

dóna-li una segon aportunitat. A la 
protectora hi ha molts animals que 
volen donar-te tot el seu afecte.

Contacta amb ADANA
www.adana.cat

info@adana.cat / 630218224

Tinença responsable dels animals de companyia

DEL 13 AL 17 DE MARÇ    
ANTIGUES ESCOLES FABRA

TRIA LA VIA
SETMANA DE L'ORIENTACIÓ EDUCATIVA

www.alella.cat/trialavia 
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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 març i del 18 al 23 d’abril. 
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 març i 7 d’abril de 10.30 a 13h (www.alella.cat/busconsum)

BUS CONSUM

Properes sessions per tramitar dNI electrònic: 12 de maig i 27 de juny (presentació) i 19 de maig  i 30 de juny 
(recollida). A Can Lleonart, cal apuntar-s’hi prèviament a la Policia Local (tel.93 555 24 12). www.alella.cat/dNIelectronic.

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: MARÇ - ABRIL

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
1 i 2 d’abril                               GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
8 i 9 d’abril                                MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
14, 15, 16 i 17 d’abril               BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
22 i 23 d’abril                           BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

29 i 30 d’abril                           GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

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

ITINERARIS i PASSEJADES PEL PARCENOTECA

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

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

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

De 17 a 18.30h Llar d’infants municipal Els Pinyons*
Xerrada l’aventura d’educar. “Sabem dir no? Com posar límits”.

Dimarts 7 de març

18 h Sala polivalent de les antigues Escoles Fabra*
Taller d’autodefensa per a dones. Inscripció: www.alella.cat/dona

Divendres 10 de març

11h Plaça de l’Ajuntament*
Ballada de zumba. www.alella.cat/dona

13h Plaça de l’Ajuntament*
Toc de campanes per Santa Madrona. www.alella.cat/dona

Diumenge 12 de març

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

19.30 h Can Manyé*
“Amb ulls de dona”. Taula rodona: dones i l’art. www.alella.cat/dona

Dimecres 15 de març

17h i 19h Espai Jove* 
Biblioteca humana. Mobilitat internacional. www.alella.cat/trialavia

Dimarts 14 de març

17,30h - 19h Espai Jove*
Vols saber més sobre beques? - Orienta’t en família. Què fer després 
de l’ESO. www.alella.cat/trialavia

De 20 a 22h Can Lleonart*
Tast a cegues. Preu: 21 euros. Inscripcions a www.canlleonart.com

Dijous 16 de març

14h Can Gaza
Calçotada de la gent gran de Can Gaza. Preu: 25 euros socis/es, 30 
euros no socis/es. Inscripcions fins al 15 de març.
Organitza: Associació de la Gent Gran d’Alella

Dissabte 18 de març

11.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Espectacle d’adults El viatge del vi. Biblioteques amb DO 2017

de 17h a 19.30h Espai Jove*
Què és la Garantia juvenil? - Programes de Formació i Insercció - 
Cicle Formatiu de grau superior de màrqueting i publicitat en el sector 
vitivinícola - Centre de Formació d’Adults d’Alella. alella.cat/trialavia

19.30h Can Lleonart
Tertúlia. El Barça i el seu entorn 25 anys després de Wembley. Cal 
recollir entrada prèviament a Can Lleonart a partir del 13 de març.
Organitza: Ajuntament d’Alella i Penya Barcelonista d’Alella

Divendres 17 de març

De 20 a 22h Can Lleonart*
Cuines del món. Viatgem a Perú! Preu: 15 euros. Inscripcions a www.
alellajove.cat

Divendres 24 de març

Matí Plaça de l’Ajuntament
Actes del Dia Internacional de les Dones: Lliris solidaris, Taula dolça 
i Lectura del manifest institucional. www.alella.cat/dona
Organitza: Ass. Dones Solidàries d’Alella, Ass. de Dones Montserrat Roig d’Alella i Aj Alella

20h Can Manyé*
Inauguració de l’exposició “J’accepte la grande aventure d’être moi”.

Dimecres 8 de març

8h Sortida dels punts habituals
Carxofada a La Gleva. Preu: 41 euros. 
Organitza: Associació de la Gent Gran d’Alella

17h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Hora del conte amb Montse Panero. Biblioteques amb DO 2017

Dimarts 21 de març

7.30 h Plaça Antoni Pujadas*
Ruta pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Preu: 21 
euros Inscripcions a www.canlleonart.com

Dimecres 22 de març 

19h Can Lleonart*
Cicle de cinema social “Demain”.

19h Can Lleonart*
Tast de xocolates i vins. Preu: 23 euros. www.canlleonart.com

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. El vi fa sang. Biblioteques amb DO 2017

Dijous 9 de març

Dissabte 11 de març
De 10 a 14h Espai Jove*
Teatre de l’oprimit + afrofusió. Preu: 10 euros. www.alellajove.cat

11 h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Taller familiar La Corba camina i recull. Biblioteques amb DO 2017

13h Oficina de Turisme*
Wine tast. Tastarem dos vins DO Alella mentre practiquem anglès.

21h Restaurant Can Cabús
Lliurament de premis del II Campionat de Canastra i sopar celebra-
ció del Dia Internacional de les Dones.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Enotast amb Arnau Marco. Preu: 7 euros. No cal inscripció prèvia.

De 13 a 14.30h Can Lleonart*
Mostast. Preu: 3 euros. Cal inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme 

18h Can Lleonart
Festa commemorativa del 3r aniversari de la secció local d’Òmnium 
Cultural d’Alella, El Masnou i Teià. Parlaments, música i refrigeri. 
Organitza: Òmnium Cultural d’Alella, El Masnou i Teià. 

Dissabte 25 de març

19h Biblioteca Ferrer i Guàrdia* 
Literatures amb sentits “Mística conilla”. Biblioteques amb DO 2017.

20h Can Lleonart
Xerrada-col·loqui amb Jordi Rich, ponent de REINICIA: Procés d’ela-
boració de la Constitució Republicana. Obert a tothom.  
Organitza: Alella per la Independència ANC Alella

Dimecres 29 de març

20h Celler de Can Magarola*
Taller de tall de pernil i vins de la DO Alella. Preu: 18 euros. Cal 
inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme

Divendres 31 de març 

19.30h Can Lleonart
Xerrada-col·loqui. “Les urnes a judici”, amb Dolors Feliu (Col·lectiu 
Praga). Obert a tothom. 
Organitza: Alella per la Independència ANC Alella

Divendres 7 d’abril 
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Biblioteca Ferrer i Guàrdia
www.alella.cat/bibliotequesambdo

Audiències públiques

DISSABTE 11 DE MARÇ 
a les 10h a la Plaça del Doctor Perallada (carrer Espígol amb Santa Gemma)
Cal Baró, Nova Alella, La Sarota, Verge de la Mercè, Gaggioli, Eixample
a les 16.30h al Parc de la Vinya (carrer La Vinya)
Mar i Muntanya, Can Teixidó, La Soleia, La Solaia, La Serreta

DIJOUS 16 DE MARÇ 
a les 20h a la Sala de plens de l’Ajuntament
Centre Urbà, el Rost, Sot del Marquès, Cal Vell, Garrofers, Vallbona, Can Vera

DISSABTE 18 DE MARÇ 
a les 10h a la Plaça dels Països Catalans (carrer Mas Coll)
Mas Coll, Can Comulada, Alella Parc, Font de Cera, Can Magarola
a les 16.30h al Parc de Can Sors (carrer Mediterrània)
Canonge, Can Sors, La Gaietana, Montals, Ibars Meia

SEGURETAT

I PREVENCIÓ


