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La policia farà un porta a porta 
per prevenir robatoris

Del 3 al 5 de maig, les Jornades 
d’Emprenedoria Enlaira’t 

Blaumut, cap de cartell del Festival 
d’Estiu 
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Espais de Poesia celebra la 10a edició amb mig centenar de 
poetes, una exposició de Brossa i un homenatge a Palau i Fabre. 

Deu anys de poesia       
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Al darrer ple de març els grups de govern, ERC+Sumem per 

Alella i Alella Primer - CP, vam aprovar una moció sobre la 

millora en la informació i participació ciutadana. Les dues 

qüestions més destacades van ser: primer, la creació d’un 

nou espai de relació de la ciutadania amb l’alcalde i el go-

vern. Les audiències públiques prèvies al Ple, permetran que 

qualsevol veí o veïna mitja hora abans de cada Ple ordinari 

pugui interpel·lar els responsables municipals.

I segon, el compromís de començar a treballar des de ja amb 

els grups municipals de l’oposició un nou Reglament Orgà-

nic Municipal, ROM,  per aprovar-lo amb el màxim consens 

possible abans de final d’any. El ROM és el document que 

regula el règim organitzatiu i de funcionament dels òrgans 

municipals, i la definició de l’estatut dels regidors i regidores 

de l’Ajuntament.

Aquestes millores no van comptar amb el suport dels grups 

municipals de l’oposició malgrat incorporar una part molt 

substancial de les seves propostes, i que va acabar aprovant 

el govern. Arribar a acords vol dir transaccionar, aconseguir 

unes coses i haver de renunciar a unes altres, tenint sempre 

present la representativitat de cadascuna de les parts. Tot-

hom n’hauria de ser conscient. 

Al meu darrer escrit us anunciàvem les cinc trobades amb 

els veïns i veïnes en diferents espais públics per parlar de la 

seguretat ciutadana. Vull agrair les més de dues-centes per-

sones que hi vau assistir. Vam poder compartir informació, 

consells i dubtes ciutadans. 

Vull compartir també, que aquest mes de març s’ha trencat la 

dinàmica dels darrers mesos pel que fa als robatoris a domi-

cilis, i a més el sistema lector de matrícules i la diligència de 

la nostra policia local van permetre detenir un lladre a Alella 

el passat 25 de març i resoldre sis robatoris, tres d’aquests al 

nostre poble. Seguim!
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Deu anys de vincles i versos 

Alella s’ha convertit en un espai de re-
ferència per a molts poetes catalans, 
gràcies a la insistència i perseverança 
d’iniciatives arriscades com la d’Espais 
de Poesia. Una aventura que va co-
mençar fa deu anys amb la voluntat 
d’impulsar el coneixement i l’activitat 
literària i que, mica en mica, s’ha gua-
nyat el respecte del col·lectiu literari. 

Són moltes les veus que han trobat 
el seu espai a Alella al llarg d’aquests 
deu anys, i bona part d’elles seran pre-
sents en la celebració. La festa comen-
çarà el 5 de maig, a partir de les 
19.30h, amb un recital vital i esbojar-
rat des de la Plaça de l’Ajuntament fins 
a Can Manyé, que convidarà el públic 
a gaudir de la diversitat i la riquesa po-
ètica de la comarca. Hi participaran 
Albert Calls, Anna Maluquer, Anna Xi-
cola, Bikimel, Eduard Miró, Emília Illa-
mola, Guillem Vallejo, JM Calleja, Joan 
Carles González Pujalte, Joan Puigde-
fàbregas, Joana Bel, Jordi Bilbeny, Jor-
di Cornudella, Juan Antonio Masoliver, 
Laia Noguera, Lali Ribera, Laura Dal-
mau, Manuel Guerrerro, Marc Egea, 
Marçal Parcerisa, Maria Antònia Grau, 
Montse Assens, Núria López, Oriol 
Sauleda, Pau Riba, Perejaume, Pius 
Morera, Queralt Morros, Rafael Vallbo-
na, Salvador Riera, Sílvia Tarragó, Sò-
nia Hernández, Teresa d’Arenys i Vi-
cenç Llorca. 

El recorregut seguirà a Can Manyé, 
amb la inauguració de l’exposició “A 
escena. Personatges brossians”, co-
missariada per Glòria Bordons i Judith 
Barnés, de la Fundació Joan Brossa. 
La mostra, que es podrà visitar fins al 
28 de maig, forma part del programa 
Epicentre Brossa, que promouen una 
desena d’institucions culturals per di-
fondre l’obra i la figura del poeta. 

És només una aperitiu de totes les 
activitats culturals que es viuran a Alella 
fins al 14 de maig, entre les quals des-
taquen el recital dedicat a Palau i Fabre, 
en el centenari del seu naixement, o el 
concert de Pau Riba. 

·······················································································································································
Espais de Poesia celebra el seu desè aniversari com a referent poètic i cultural.
·······················································································································································

Del 5 al 28 de maig
A escena. Personatges brossians
exposició de la Fundació Brossa a Can Manyé
Divendres 5 de maig 
19.30h Deu anys de vincles i versos. Festa del 
desè aniversari d’Espais de Poesia
trobada amb més d’una trentena de poetes del 
Maresme, coordinada per Albert Calls 
Dissabte 6 de maig 
13h Les dones tenen la paraula recital
amb Blanca Llum i Laia Martínez, coordinat per 
Queralt Morros
19h He somiat en tu conversa recital 
amb Ton Armengol al taller de l’artista Tomàs Bel
Diumenge 7 de maig
12h Picaplat recital per a tota la família, 
coordinat per Roser Ros. Poesia als Parcs 
19h No ben bé concert de Bikimel
Dimarts 9 de maig
19.30h Centenari Josep Palau i Fabre conversa 
recital amb Josep Pedrals i Manel Guerrero
Dimecres 10 de maig
19.30h En el foc nou d’una altra llengua  
recital amb Salem Zenia, Annie Bats i Andrii 
Antonovskyi, coordinat per Ester Xargay 
Dijous 11 de maig 
19h Dir Perejaume recital dels alumnes de 
l’Institut, coordinat per Mireia Chalamanch i 
Laia Noguera
21h Caure Club de lectura i presentació, amb 
Laia Noguera 
Divendres 12 de maig
20h Vesprada poètica recital amb Marçal 
Parcerisas i tres joves poetes: Maria Cabrera, 
Martí Sales i Ramon Mas 
22h El petit de Cal Eril “La força” concert d’El 
Petit de Cal Eril
Dissabte 13 de maig
10.30h Poesia en moviment vora les vinyes 
Dansa i recital amb Anna Maluquer i Helena 
Pellisé
20h Poetada, Pau Riba “Poesia i Cançons” 
recital concert amb Pau Riba 
Diumenge 14 de maig
12h Lliurament premis XXXIV Mostra Literària 
presentat per Eduard Miró 

Espais de Poesia 2.0. Omplim la xarxa de poesia 
#epoesialella17 
Més informació www.alella.cat/espaisdepoesia 

“A escena. Personatges brossians”, a Can Manyé 

Espais de Poesia, amb el centenari de Palau i Fabre. 

Pau Riba farà un concert-recital el 13 de maig a les 20h.
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Porta a porta per prevenir robatoris 

Una de les càmeres instal·lades des de juliol. 

Per tal d’informar la població i respon-
dre els dubtes de la ciutadania, l’Ajun-
tament va convocar el mes de març 
cinc sessions d’Audiències Públiques 
de barri dedicades a parlar d’un dels 
temes que més preocupa els veïns i 
veïnes d’Alella i al propi Ajuntament: 
els robatoris a domicilis. 

A les trobades, l’alcalde d’Alella, 
Andreu Francisco, com a regidor de Ci-
visme i Seguretat Ciutadana, acompa-
nyat pel sotsinspector de la Policia Lo-
cal, Josep Antoni Gómez, van donar 
detalls de totes les mesures que es 
duen a terme per tal de combatre 
aquesta xacra que afecta a molts muni-
cipis de característiques similars a les 
d’Alella. Mesures que es preveuen re-
forçar properament amb altres inter-
vencions, entre les quals destaca un 
servei de porta a porta policial que re-
correrà els barris més castigats pels 
robatoris. Per dur a terme aquesta ac-
tuació, la Policia Local compta amb el 
suport dels Mossos d’Esquadra. En 
aquesta ocasió no seran parelles mix-
tes les que facin el recorregut, sinó que 
es repartiran els domicilis entre els dos 
cossos policials. 

Després de Setmana Santa 
Està previst que el porta a porta pre-
ventiu, comenci després de Setmana 
Santa. En les seves visites, els agents 
comprovaran les mesures de seguretat 
del domicili i donaran als propietaris 
consells i recomanacions per reduir el 
risc de patir més robatoris. Ara ja es 
fan visites als domicilis que han sigut 
víctimes dels lladres.

Una altra de les mesures impulsa-
des és la creació de quatre grups de 
especialització dins de la Policia Local: 
de seguretat ciutadana, de proximitat, 
de trànsit i de policia administrativa. 
Els agents han començat a rebre una 
formació específica en funció del grup 
al qual estiguin destinats.

Col·laboració policial
La Policia Local d’Alella també ha im-
pulsat mesures de col·laboració amb 
diferents policies de l’entorn que patei-
xen la mateixa problemàtica, com ara 
Montgat, Tiana, Teià o El Masnou. To-
tes elles comparteixen un canal propi 
de comunicació creat per Mossos d’Es-
quadra, amb el què informen de forma 
directa de les incidències que puguin 
interessar els municipis veïns. Igual-
ment, s’ha reforçat la col·laboració amb 
Mossos d’Esquadra, amb dispositius 
conjunts organitzats tenint en compte 
els mapes delinqüencials de cada mo-
ment. 

Col·laboració ciutadana 
A les trobades amb els diferents barris, 
els responsables de seguretat, van in-
sistir en la importància que té la col-
laboració ciutadana per tal de poder fer 
front a aquesta situació i evitar que es 
produeixen robatoris. En aquest sentit, 
cal destacar que en els primers dos me-
sos i mig de l’any, la policia ha rebut 
130 trucades de la ciutadania alertant 
d’alguna situació sospitosa. Alertes, 
que juntament als més de 170 controls 
estàtics que han realitzats en aquests 
primers mesos, han derivat en més 
d’un centenar d’actuacions amb perso-
nes sospitoses.

Control de matrícules
Segons va destacar el sotsinspector Gó-
mez, el sistema de control de matrícu-
les està sent molt útil com a eina d’in-
vestigació, ja que permet detectar 
vehicles sostrets o presumptament vin-
culats amb aquesta modalitat delictiva. 
Les càmeres de control d’accés es van 
instal·lar a finals de juliol en una vinte-
na de punts estratègics del municipi, 
com a mesura preventiva per intentar 
reduir el número de robatoris. L’objectiu 
és identificar les matrícules dels vehi-
cles als punts del control preventiu per 

Audiències Públiques de barri

Unes dues-centes persones van assistir a les 
Audiències Públiques de barri organitzades per 
tractar el tema dels robatoris els dies 11, 16 
i 18 de març. Les principals consultes plan-
tejades per la ciutadania van ser referents al 
funcionament de les càmeres, la possibilitat 
d’incrementar la plantilla de la Policia Local 
i sobre diferents qüestions relacionades amb 
l’ocupació d’habitatges.  

·······················································································································································
La mesura, que portaran a terme la Policia Local i els Mossos d’Esquadra, es preveu posar en marxa a finals 
d’abril en els barris més afectats pels robatoris. 
·······················································································································································

comparar-les amb llistes de vehicles 
inclosos en les bases de dades polici-
als i alertar, en temps real, en el cas 
que algun dels vehicles detectats esti-
guin en aquest llistat. Gràcies a aques-
ta alerta, es va poder detenir un pre-
sumpte lladre a Alella el 25 de març, 
un jove albanès amb antecedents pe-
nals que va ingressar a presó després 
de passar a disposició judicial acusat 
de sis robatoris a domicilis: tres a Ale-
lla, dos a Cabrils i un a Premià de Dalt. 
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El SEM estrena instal·lacions a 
l’edifici de Serveis a les Persones

L’any passat es van commemorar els 
75 anys del Dinar d’Homenatge a la 
Vellesa i enguany se celebren els 10 
anys de les Jornades de la Gent Gran. 
Aprofitant el desè aniversari, les jorna-
des surten al carrer i s’obren a la col-
laboració de les entitats, per tal de fer-
les més participatives i promoure les 
relacions intergeneracionals i familiars. 

Les jornades incrementen també la 
seva durada. Passen d’una a dues set-
manes de celebració, el què permetrà 
espaiar més les activitats i afavorir la 
participació. Començaran el 15 de 
maig i acabaran el 28 amb el tradicio-
nal Dinar d’Homenatge a la Gent Gran 
al Pavelló Municipal.  

Es poden fer les inscripcions a les 
activitats i recollir els tiquets del dinar  
(amb el seient numerat) al Casal de la 
Gent Gran Can Gaza del 24 d’abril al 8 
de maig. L’horari és de dilluns i diven-
dres, de 10 a 13h, i dimecres de 10 a 
13h i de 15 a 17h. Totes les persones 
majors de 60 anys rebran el fulletó 
amb la informació i també es podrà 
consultar abans del 24 d’abril a www.
alella.cat/jornadesgentgran 

Nou lloc d’estada del personal del SEM. 

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

Enquesta de salut del municipi
L’Ajuntament demana els veïns i 
veïnes d’Alella, majors de 15 anys, 
que participin en el procés d’elabo-
ració del Pla Local de Salut, contes-
tant una enquesta per conèixer 
l’estat de salut i els hàbits saluda-
bles de la població.  El qüestionari 
es pot respondre per Internet des de 
l’adreça www.alella.cat/enquesta-
salut durant tot el mes d’abril. 
També es pot emplenar presencial-
ment amb els formularis en paper 
que trobareu a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC), Can Lleonart, 
UFEC Alella, Espai Jove, Casal de 
la Gent Gran Can Gaza. 

Canvi d’horari a pediatria
Les consultes de pediatria del Con-
sultori Local d’Alella canviaran 
d’horari: a partir de l’11 de maig. 
seran dimarts i dijous de 9 a 14h. 

Beques d’Estades Solidàries
Fins al 24 d’abril es poden presentar 
les sol·licituds a les dues beques per 
fer estades solidàries que es faran 
durant tres setmanes, entre juliol i 
agost, a Palestina. Més informació: 
www.alella.cat/bequessolidaries. 

Convocada la vuitena edició 
dels Relats des d’Alella 
El recull de “Relats des d’Alella” ar-
riba a la seva vuitena edició. La ini-
ciativa convocada cada any per 
l’Ajuntament té l’objectiu de pro-
moure i fomentar els hàbits literaris 
entre la població més gran del mu-
nicipi i  recuperar la memòria histò-
rica del poble, a través de les vivèn-
cies de la gent gran d’Alella. Poden 
participar les persones majors de 
60 anys residents a Alella. Els es-
crits han de tenir una mida màxima 
de dues pàgines i s’han de presen-
tar a la Biblioteca Ferrer i Guàrdia 
abans del 10 de maig. 

Reconeixement a les parelles d’or
Aprofitant el Dinar d’Homenatge a 
la Gent Gran, l’Ajuntament fa un re-
coneixement a les parelles que ce-
lebren les noces d’or. Els matrimo-
nis d’Alella casats l’any 1967 que 
hi vulguin participar s’han d’ins-
criure al Casal de la Gent Gran Can 
Gaza abans del 2 de maig. 

Les Jornades de la Gent Gran 
surten al carrer i s’allarguen 

El personal del Servei d’Emergències 
Mèdiques disposa des d’aquest mes de 
març d’unes noves instal·lacions més 
adequades i adaptades a les necessi-
tats que requereixen els seus torns de 
feina. El punt base del SEM està ubicat 
a l’edifici de Serveis a les Persones, al 
Torrent Vallbona 75, on s’han traslla-
dat aquest mes de març després 
d’abandonar l’emplaçament provisio-

nal que ocupaven des que es va im-
plantar el servei a Alella, al novembre 
de 2015, a la sala polivalent de la ca-
serna de la Policia Local. 

L’Ajuntament ha adequat un espai 
que s’utilitzava com a magatzem,  a la 
mateixa planta de les oficines de Ser-
veis a les Persones, per reconvertir-lo 
en lloc de treball, estada i descans del 
personal sanitari. L’espai s’ha compar-
timentat per dotar-lo dels serveis ne-
cessaris: una sala d’estar amb menja-
dor i office, un lavabo i una zona de 
vestidor. 

L’entrada al magatzem de la planta 
soterrània, que fa servir la brigada mu-
nicipal, ha estat habilitada com a esta-
cionament de l’ambulància, de manera 
que el vehicle no haurà d’estar a l’in-
tempèrie i tindrà accés directe al Tor-
rent Vallbona. 

En la reforma de les dependències 
municipals s’han invertit prop de 
30.000€.
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Curs per millorar les competències 
personals i professionals
La regidoria d’Ocupació organitza 
els dies 25, 26 i 27 d’abril un curs 
ocupacional amb el títol “Si la crisi 
et dóna llimones, fes llimonada”, a 
càrrec de la coach Roser Sellés. El 
curs és obert a tothom i està dedi-
cat a millorar les competències 
personals i professionals a l’hora 
de buscar o canviar de feina; trobar 
recursos per fer front a les dificul-
tats a partir d’una actitud positiva i 
sobretot de ser conscient de la res-
ponsabilitat individual i el compro-
mís necessaris per passar a l’acció 
i aconseguir-ho. El taller es desen-
voluparà durant tres dies, de 9.30 
a 13h, a la sala polivalent de les 
antigues Escoles Fabra. L’assistèn-
cia és gratuïta però cal fer inscrip-
ció prèvia a l’Oficina Local d’Ocu-
pació (a l’Àrea de Serveis a les 
Persones), trucant per telèfon 
(935406307) o bé enviant un cor-
reu a l’adreça alella.ocupacio@
alella.cat. 

Els tres finalistes del concurs de 
la imatge gràfica de la Verema
Bulldog Studio, El Senyor Cargol i 
Pilar Gorriz són els tres equips fina-
listes del Concurs per a la creació 
de la imatge gràfica de la 43a Festa 
de la Verema convocat per l’Ajunta-
ment. Els tres equips, triats entre 
els vuit que es van presentar, han 
rebut l’encàrrec de dissenyar el car-
tell de la propera festa. El jurat, for-
mat per 2 membres de les àrees de 
Comunicació i Turisme de l’Ajunta-
ment d’Alella, per 1 representant 
del sector enoturístic local i per 2 
dissenyadors/es o professionals de 
disciplines properes al món del dis-
seny, triarà una de les propostes 
presentades. El dia 15 de maig es 
farà públic l’equip guanyador.

Quarta edició de la Beca de 
Recerca Local d’Alella 
Fins al 28 d’abril es poden presen-
tar els projectes d’investigació aspi-
rants a la quarta edició de la Beca 
de Recerca Local d’Alella, que con-
voca cada dos anys l’Ajuntament. 
Està dotada amb 3.000€ i té l’ob-
jectiu d’ampliar el coneixement del 
poble i la historiografia local. 

Fins al 24 d’abril es poden presentar 
les sol·licituds per participar a la setena 
edició del Mercat de Segones oportuni-
tats que organitza la regidoria d’Empre-
nedoria, Comerç i Consum. El Mercat 
es farà el dissabte, 29 d’abril, de 10 a 
15h a la plaça d’Antoni Pujadas. 

És obert a totes les persones majors 
de 16 anys, entitats i centres escolars 
d’Alella.  Els productes que es podran 
posar per a la venda o per a l’intercanvi 
seran articles de segona mà, productes 

L’optimització de recursos centra 
la 5a edició d’Enlaira’t 

Els propers 3, 4 i 5 de maig tornen les 
Jornades d’emprenedoria Enlaira’t, 
organitzades pels ajuntaments d’Alella, 
El Masnou i Teià i gestionades per 
Laboratori 8-85.  Enguany, les jorna-
des s’engloben en el marc del negoci 
en (RE): un nou concepte sostenible 
basat en l’economia circular que pretén 
optimitzar tots els recursos de l’em-
presa i treure’n, així, el màxim profit. 

La periodista Bibiana Ballbè serà 
l’encarregada de donar el tret de sor-
tida a aquesta cinquena edició, en 
l’acte inaugural que es farà el dimecres 
a la tarda a Can Lleonart.  El segon dia 
es dedicarà exclusivament a una jor-
nada intensa de treball amb una taula 
rodona molt prometedora, acompa-
nyada d’una copa de vi de la DO d’Ale-
lla, en la què està prevista la 
participació del popular cuiner Fabián 
Martín, considerat el Ferran Adrià de la 
“pizza”.  

Les Jornades clouran el 5 de maig 
amb una conferència a càrrec de Josep 

···································································································
Jornades d’Emprenedoria d’Alella, el Masnou i Teià, del 3 al 5 de maig.

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

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

Jonàs, Director de la Unitat de Negoci 
de Fira de Barcelona. 

És el tercer any que els tres ajunta-
ments s’uneixen en una iniciativa inici-
ada l’any 2013 per l’Ajuntament 
d’Alella, sota el paraigües d’Alella 
Emprèn, que té per objectiu donar 
assessorament, afavorir el coneixement 
mutu i facilitar eines per dur a terme 
una idea de negoci. La participació a 
les diferents sessions és gratuïta però 
cal fer inscripció prèvia. Més informa-
ció a www.alella.cat/enlariat.

Obertes les inscripcions al Mercat 
de Segones Oportunitats

artístics (artesania creativa o obres de 
qualsevol disciplina artística) i material 
de marxandatge de les entitats i centres 
escolars d’Alella. Les inscripcions es po-
den fer de forma presencial a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajunta-
ment d’Alella, amb l’original del docu-
ment d’identitat (en el moment de fer la 
sol·licitud caldrà realitzar l’autoliquida-
ció de les taxes davant l’oficina d’Alella 
de l’ORGT) o bé per Internet si es dispo-
sa de  certificat electrònic reconegut.

···································································································
Es farà el dissabte 29 d’abril, de 10 a 15h a la plaça d’Antoni Pujadas. 

···································································································
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···································································································
El Festival avança al 10 de maig la venda d’entrades i es deslliga de la 
proposta de Músics en Residència, que tindrà programa propi. 
···································································································

El Festival d’Estiu tindrà canvis en 
aquesta tretzena edició. Es manté el 
calendari del mes de juliol, però s’avan-
ça al maig la difusió i la venda d’entra-
des. Enguany, el programa no incorpo-
rarà els concerts de Músics en 
Residència, com ha vingut fent des de 
l’any 2010. L’Ajuntament ha volgut se-
parar les dues propostes musicals amb 
la voluntat de posar en valor i donar 
relleu a les estades musicals i als con-
certs de música clàssica, amb un pro-
grama propi de Músics en Residència, 
una proposta única a Catalunya. 

Blaumut, cap de cartell
Blaumut, un dels grups musicals més 
consolidat del panorama actual del 
pop català, presentarà el 8 de juliol als 
Jardins de Cal Marquès, el seu tercer 
disc Equilibri, un pas més en la carrera 
del grup que ha aconseguit donar vida 
a un univers propi marcat per unes lle-
tres emotives, dotades d’una forta càr-
rega evocadora, i una música elegant 
de tall pop- folk i impregnada de tocs 
clàssics, que no defuig l’èpica ni la 
contundència. 

El Festival arrencarà el 30 de juny 
amb un concert gratuït al parc de Can 
Sors del grup Funkystep & The Sey Sis-
ters, una formació especialitzada en 
diferents gèneres de la música negra. El 
7 de juliol, el Festival trasllada el seu 
escenari als Jardins de Cal Marquès 
amb The Gospel Viu Choir —una for-
mació de 70 veus acompanyats de 5 
músics d’excel·lent trajectòria interna-
cional i un FreeStyle Dancer— i l’espec-
tacle Reload, un gospel innovador i vi-
tal que busca la implicació del públic.

Alta Alella i Bouquet d’Alella
Seguint el camí iniciat fa quatre anys 
d’obertura a espais privats, el progra-
ma incorpora altres esdeveniments als 
cellers Alta Alella - Cava Mirgin i Bou-
quet d’Alella. Cadascun d’ells oferirà 
un concert, amanit amb vi i gastrono-

Blaumut al Festival d’Estiu  

Blaumut presentarà a Alella, el 8 de juliol, el seu tercer treball “Equilibri” 

The Gospel Viu Choir presenta l’espectacle “Reload”, el 7 de juliol als Jardins de Cal Marquès. 

Funkystep & The Sey Sisters, formació especialitzada en diferents gèneres de la música negra, el 30 de juny a Can Sors. 

mia, i també espectacles per a tota la 
família. El divendres 14 de juliol, Mari-
on Harper  torna a Alta Alella i estrena 
escenari al Celler de les Aus: un glop 
d’aire fresc, per ballar i comprovar in-
situ perquè és una de les artistes reve-
lació. El 15 de juliol el celler Bouquet 
d’Alella oferirà un programa doble amb 

les actuacions de Meritxell Nedder-
mann i Ferran Savall, i Rusó Sala.

Les entrades es poden adquirir a 
partir del 10 de maig a l’Oficina de Tu-
risme i per Internet des de www.festi-
valalella.org. Enguany les entrades es 
podran descarregar des del mòbil sense 
necessitat de imprimir-les. 
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····················································································································································································································································

L’Espai Jove estrena programació 

Els Pinyons obre les seves portes al pú-
blic el dissabte 22 d’abril, de 10 a 12h, 
per donar a conèixer les instal·lacions, 
els criteris metodològics del centre i el 
procés de preinscripcions i matriculaci-
ons per al curs vinent. 

Cal presentar la sol·licitud que tro-
bareu a www.alella.cat/elspinyons, 
amb la resta de documentació reque-
rida, del 2 al 12 de maig a la llar d’in-
fants. Les matriculacions es faran del 
29 de maig al 9 de juny. 

Diàlegs amb Tomàs Bel 
L’artista alellenc Tomàs Bel enceta 
el 19 d’abril una nova proposta ar-
tística i cultural a Can Manyé: “Dià-
legs amb...” Una iniciativa de l’es-
pai d’art i creació que vol donar 
l’oportunitat de difondre l’obra i els 
projectes actuals dels artistes del 

territori que ja han exposat a Can 
Manyé, amb la voluntat de difondre 
la seva obra i els seus projectes ac-
tuals, perquè no perdin el contacte 
amb el centre i, per tant, amb el 
poble i la seva gent. Així, el 19 
d’abril, de 19.30 a 20.30h, Tomàs 
Bel presentarà el primer treball d’un 
conjunt d’instal·lacions en procés 
de realització. Un projecte en el 
qual cada instal·lació es refereix a 
alguna idea relacionada amb l’enfo-
cament filosòfic no dualista, especi-
alment l’Advaita Vedanta, la filoso-
fia hindú més influent. Serà a Can 
Manyé i és obert a tothom. 

Patis oberts a la llar d’infants
La llar d’infants municipal Els Pi-
nyons obrirà un cop al mes el pati 
del centre a les famílies amb in-
fants fins a 6 anys perquè grans i 
petits puguin gaudir d’aquest espai 
en temps de primavera i compar-
tir-lo amb altres famílies del muni-
cipi. Amb aquesta iniciativa, el cen-
tre obre un nou espai educatiu, 
dinamitzat per una educadora, i en 
el qual les famílies podran compar-
tir una estona d’esbarjo amb la ca-
nalla. Les dates previstes d’obertu-
ra són el 19 i 26 d’abril, el 10 i 24 
de maig, de 17 a 18.30h. 

Els Pinyons prepara el proper curs
···································································································
Les preinscripcions al primer cicle d’infantil es fan del 2 al 12 de maig. 

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

Calendari de preinscripció i matriculació a la llar d’infants 
Portes obertes dissabte 22 d’abril, de 10 a 12h 
Presentació de sol·licituds del 2 al 12 de maig 
Publicació de les llistes baremades provisionals 22 de maig
Termini per presentar reclamacions a les llistes baremades 23 i 24 de maig 
Sorteig públic per desempat en cas que sigui necessari 25 de maig a les 10h (sala de Plens de l’Ajuntament)
Publicació de les llistes definitives d’alumnat admès 26 de maig
Període de matrícula del 29 de maig al 9 de juny
Horari de preinscripcions hores concertades (trucar al telèfon 93 555 55 09)

A l’Espai Jove també ha arribat la pri-
mavera i ja fan els preparatius de l’es-
tiu. En els propers dies, els joves i ado-
lescents d’Alella rebran a casa seva la 
nova programació de l’Espai 12·16 i 
de l’Espai 16·30. 

Per als joves de 16 a 30 anys es 
mantenen els cursos de ioga i anglès i 
les cuines del món —dedicat en aques-
ta ocasió a Àfrica— i s’estrena un taller 
de disseny de projectes fotogràfics. A 
més, s’han programat activitats puntu-
als, d’un sol dia, com la masterclass de 
ioga a Can Bouquet (21 de juny) o la 
projecció de cinema a la fresca de la 
pel·lícula Pride, organitzada conjunta-
ment amb la regidoria d’Equitat, per 
commemorar el Dia Internacional de 
l’orgull LGTBI (22 de juny). Les inscrip-
cions als cursos s’obren el 18 d’abril. 

Escalada i mobilitat internacional
El programa es completa amb una sorti-
da d’escalada esportiva a Montserrat 
(10 de juny) que pretén posar en con-
tacte els joves alellencs que compartei-
xen aquesta afició perquè puguin crear 

un grup de sortides. I pels que tinguin 
ganes de voltar pel món, s’han progra-
mat les Jornades de Mobilitat Internaci-
onal, conjuntament amb el Masnou i 
Teià, amb quatre sessions informatives 
que es faran el 27 d’abril i el 8, 17 i 25 
de maig. Més informació i inscripcions a 
www.alellajove.cat 

Creació artística a l’Espai 12·16
Per als adolescents, a més del taller 
d’anglès i el suport als estudis, s’ha 
creat l’espai artístic, un taller de dibuix 
i pintura en el qual podran expressar la 
seva creativitat. El taller es fan dijous, 
de 17.30 a 19h. 

Adrenalina i Raid Erdre
A partir del 2 de maig s’obren les ins-
cripcions a les activitats de l’Adrenali-
na de l’Estiu que es faran del 26 de 
juny al 14 de juliol. Enguany, Alella 
torna a participar en el Raid Erdre que 
es farà a Carquefou dels 28 d’agost al 
2 de setembre. Les inscripcions a 
l’Adrenalina i al Raid Erdre es faran  
del 2 de maig al 2 de juny.
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···········································································

La Caminada arriba el 7 de maig

Primavera a Can Lleonart 
···································································································
Manu Guix Privat i El Petit de Cal Eril, al cicle Músiques del món. 

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

Les novetats de la temporada 
Entendre l’antic Egipte: del dia a dia a les 
grans piràmides
Els grans noms del Hollywood Clàssic 
Què és Europa?
Taller del feltre punxat 
Roses de Sant Jordi
Chalk i decoupage: decorem una calaixera
Pintem vidre
Gimnàstica abdominal hipopressiva
Com treure-li tot el suc a les xarxes socials
Postres per sorprendre, amb poca feina
Comunicació gastronòmica: ingredients 
necessaris per al teu restaurant
Plats amb porc: els talls menys habituals són 
els més sorprenents
Taller de pastisseria, quatre en un
Amanides i plats freds 
Tast de vins dolços, vins de solera i vins 
rancis de Catalunya 
Tast de vins ecològics, naturals i biodinàmics 
Tast de formatges artesans i vins
Tast de brandy, conyac i armagnac

A finals de març es van obrir les inscrip-
cions del programa de primavera de 
Can Lleonart. La nova programació ofe-
reix activitats adaptades al ritme que 
marca l’arribada del bon temps. 

Cicle músiques del món
Manu Guix Privat i El Petit de Cal Eril 
són els convidats del cicle de músiques 
del món d’aquesta primavera. El can-
tant i pianista Manu Guix, actuarà 
acompanyat de la seva banda habitual, 
el 28 d’abril, en un concert en el què, a 
més de repassar la seva trajectòria 
musical, també interpretarà hits de 
Michael Jackson, Sting, Elton John, 
entre d’altres. El Petit de Cal Eril pre-
sentarà a Alella el seu nou disc La 
Força, que sortirà al carrer el dia 22 
d’abril, i que també es farà sentir a fes-
tivals de Primavera Sound i el Cruïlles. 

Serà el 12 de maig a les 22h. Les 
entrades per als dos concerts es podran 
adquirir da partir del 18 d’abril.  

En primera persona
A l’apartat de tertúlies coneixerem l’ex-
periència en primera persona de l’ale-
llenca Cristina Miñana en els conflictes 
armats de l’Orient Mijtà i el testimoni 
de Rashid Abubakar de la seva arri-
bada de Ghana a Catalunya, a les dues 
xerrades programades per la Comissió 
de Cooperació Internacional, per als 
dies 20 d’abril i 4 de maig. El psicote-
rapeuta Gestal, Joan Cintero, parlarà 
de les claus d’una bona harmonia en 
parella i la periodista Diana Negre, cor-
responsal de TV3 a Washington durant 
molts anys, explicarà com viu la socie-
tat americana els primers mesos de 
Donald Trump. 

Parades de Sant Jordi 
Fins al 18 d’abril es poden presentar 
les sol·licituds per a la instal·lació 
de parades de Sant Jordi. Poden 
optar els comerços locals, entitats, 
escoles, clubs esportius, residèn-
cies o similars de l’àmbit local. 
Les sol·licituds s’han de presentar, 
juntament amb la documentació 
requerida, a l’Oficina d’Atenció a 
la Ciutadania. Es podran vendre 
roses naturals i artificials, llibres 
nous i de segona mà i objectes de 
marxandatge. Les parades s’instal-
laran a la Plaça de l’Ajuntament, La 
Porxada, la plaça d’Antoni Pujadas 
i el carrer Àfrica. L’horari d’obertura 
de les parades serà de 9 a 20.30h. 

El 7 de maig és el dia de la Caminada 
dels Tres Poble. Ja fa dotze anys que 
Alella, el Masnou i Teià comparteixen 
aquesta trobada de germanor, que ani-
ma els veïns i veïnes dels tres pobles  
—i d’altres municipis maresmencs— a 
compartir un diumenge al matí, fent 
salut i reforçant vincles mentre gaudei-
xen del territori compartit. Seran 11 
km de recorregut per camins de la Vall 
de Rials i del Parc de la Serralada Lito-
ral. 

Els caminants sortiran a les 9h dels 
punts habituals: des del Bosquet d’Ale-

lla, des de la plaça Ramon i Cajal del 
Masnou i des del Poliesportiu El Cim 
de Teià. 

Inscripcions del 10 d’abril al 4 de maig
La Caminada finalitza al Centre Enotu-
rístic i Arqueològic de Vallmora on els 
participants podran recuperar forces 
amb un esmorzar popular. 

El termini previst d’inscripcions és 
del 10 d’abril al 4 de maig o fins a ex-
haurir les 1.500 places. Més informa-
ció i inscripcions a www.lacaminada-
dels3pobles.cat 

El programa de Can Lleonart inclou 
també tres sortides: de les Guilleries al 
Montseny, a l’Empordà en burricleta, i 
un passeig pel Cap de Creus. 
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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 Prou d’autocomplaença! 

El 2016 es va produir un robatori denunciat a Alella 
cada 3,8 dies. Un 10% més que l’any anterior. 
Amb aquest argument incontestable, l’Ajuntament 
demanarà  al Ministeri d’Hisenda la reposició de 
4 places a la policia local segons l’acord, aprovat 
per unanimitat, al Ple de març. Els dos assumptes 
previs no requerien votació: el primer, la liquidació 
del pressupost 2016, executat en un 79% pel 
que fa  als ingressos i en un 75% pel que fa les 
despeses: una cosa  és el que es promet, i una de 
ben diferent, el que es fa. L’altra, el Pla Pressupostari 
a mig termini 2018-2010, presentat  sense cap 
document d’anàlisi.

Les promeses de treballar conjuntament la 
moció que vam retirar el febrer per millorar la 
comunicació i la transparència tampoc les va 
complir l’Alcalde, el que va motivar un vot en contra 
de tots 4 grups a la oposició. A la sessió de control, 
vam deixar constància que se’ns ha contestat per 
escrit la petició de certificar les alçades de Can 
Calderó sol·licitada el febrer, així com un informe 
de SECE sobre el funcionament de l’enllumenat 
públic demanat el juny de 2016. A la sol·licitud 
de col·locar una placa de reconeixement a la tasca 
del voluntariat a la zona de les escoles, per ara no 
es dona resposta. També vam preguntar per una 

Apostant per la Cultura

«Hi ha moltes maneres de gestionar la cultura a 
nivell municipal i totes són vàlides, sempre que 
hi hagi un programa, un projecte i perspectives de 
futur però, sobretot, la ciutat ha de creure en la 
cultura i li ha dedicar recursos i estructures», «cal 
també entendre i fer entendre als poders públics 
que, sense reforçar la cultura, no sortirem mai de 
la crisi, perquè el futur no es pot construir sobre la 
ignorància i l’oblit»

Aquestes reflexions, extretes d’unes recents 
ponències culturals, defineixen molt bé quina és, 
des de ja fa uns quants anys, la nostra aposta es-
tratègica per la cultura, concretada en un conjunt 
de projectes, programes i activitats capaços de 
donar resposta a les inquietuds culturals del nos-
tre entorn. I es pot fer de dues maneres: des de 
la simple prestació de serveis, assumint el paper 
d’intermediari entre el professional i el ciutadà, o 
sobretot, amb la participació directa o cooperativa 
en la creació i impuls de noves iniciatives. Aquesta 
segona opció exigeix més esforç, més treball i més 
implicació, però encaixa millor en la nostra con-
cepció de la gestió cultural municipal, afavoreix la 
transversalitat i permet assolir especifitats que, en 
molts casos, la singularitzen i li donen identitat.

Són moltes les propostes que, amb aquests 

altra promesa: la cobertura de la pista exterior del 
poliesportiu; i de  moment, no està prevista.

L’Ajuntament segueix també sense donar 
resposta a la pudor i a la brutícia a algunes àrees de 
contenidors, i no només no ha dedicat ni un euro a 
habitatge social aquest any, sinó que no ha avançat 
ni un mil·límetre en l’estudi sobre les cases buides 
propietats de bancs, ni en el projecte d’habitatge 
a la Fàbrica de Pintures i a poc temps de que els 
pisos de Cal Doctor passin a la bossa d’habitatge 
públic de la Generalitat, no ha considerat convocar 
el Consell Municipal de l’Habitatge en aquests dos 
anys, quan el reglament estipula dues reunions a 
l’any.

Andreu Francisco
franciscora@alella.cat

Teresa Vilaró
vilarocm@alella.cat 

Anna Alfaro
alfarola@alella.cat 

Frederic Salas
salasmf@alella.cat 

Ana Fernández
fernandeznml@alella.cat 

Laura Ribalaiga
ribalaigapl@alella.cat 

Isabell Nonell
nonelltm@alella.cat

Mercè Marzo
671 476 858
marzogm@alella.cat

Josep Bardés
607 799 325
bardescj@alella.cat

www.gentdalella.cat

plantejaments, han vist la llum i s’han anat conso-
lidant en els successius governs d’ERC dels darrers 
anys: Can Lleonart ha incrementat notablement 
activitats i usuaris i ha esdevingut un centre cul-
tural de referència a Alella i als municipis propers; 
la Biblioteca Ferrer i Guàrdia, tot i les seves limita-
cions d’espai, ha guanyat lectors i ha augmentat i 
consolidat activitats com l’Hora del conte, el Club 
de lectura, les paneres culturals, Biblioteques amb 
DO, Literatura amb sentits; l’espai d’art i pensa-
ment de Can Manyé, amb propostes de qualitat 
contrastada i amb un clar component pedagògic, 
és tot un referent a la comarca i a la resta del país, 
com ho demostra la seva recent inclusió entre les 
institucions que formen part de l’Epicentre Brossa; 
a tot això cal sumar altres propostes com Espais 
de Poesia, Festival d’estiu, Músics en residència, 
Alella viu la música, Premis literaris, Beca de re-
cerca, Juliols de la UB, Jornades Ferrer i Guàrdia, 
que han anat creixent i agafant múscul. No obli-
dem que les activitats enoturístiques, les festes po-
pulars i moltíssimes altres manifestacions també 
formen part de la nostra cultura, d’aquesta cultura 
per la que continuem apostant. El nou equipament 
cultural, en construcció, ens donarà noves oportu-
nitats d’aconseguir-ho.

Mercè Marzo, 
portaveu del grup municipal de Gd’A



11ABRIL 2017

Esteve Garcia-Ossorio 
Barroso 
garciaossobe@alella.cat 

PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ

ALTERNATIVA PER ALELLA-CUP En temps de canalles 

Aquests dies es presenta el ‘Mapa de la corrupció 
dels països catalans” [www.llumsitaquigrafs.cat]:, 
cartografia del saqueig i antologia del frau, amb 
l’objectiu de fer publica la corrupció il·legal, alegal i 
legal a casa nostra. Els 30 darrers anys hem viscut, 
cinc casuístiques vinclades sovint entre sí: (1) El 
finançament il·legal dels partits polítics, (2) El tsu-
nami immobiliari i la febre de l’or de l’especulació, 
(3) La concertació público-privada que ha saquejat 
el bé comú i el patrimoni públic així com les portes 
giratòries, (4) El frau, l’evasió i l’elusió fiscal, i (5) 
L’economia global del delicte.

Les dades del Mapa són esfereïdores: 48.000M€ 
de sobrecostos en obra pública; 161 casos de 
corrupció urbanística (entre el 2000 i 2010); 
26.932M€ estimats en frau fiscal (16.000M€ al 
principat); 25 clans mafiosos instal·lats i actuant 
als Països Catalans i un deute contret per la Ge-
neralitat amb Bankia, La Caixa, el Santander i el 
BBVA de 72.274M€ amb compromisos que arri-
ben fins a l’any 2108. I finalment una descripció 
de la porta del darrera: entre 2000 i 2012 a l’Estat 
Espanyol es van indultar 226 condemnats per de-
lictes contra l’Administració Pública.

Per encarar la corrupció cal primer conèixer. 
Tasca àrdua a casa nostra donada la manca d’una 

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

El bosc

En aquest Ple, el Partit Demòcrata va aconseguir 
que tots els grups municipals del consistori actues-
sin conjuntament per exigir a la Generalitat recur-
sos per acabar amb la plaga que mata els nostres 
boscos i reforestar-los.

Tots els grups, sense excepció, van poder ex-
pressar les seves opinions i el consens va ser mà-
xim, un fet clarament diferencial fins i tot al Consell 
Comarcal on ERC es va abstenir d’aprovar una mo-
ció beneficiosa per tothom.

Que els nostres boscos estiguin sans implica en-
tre moltes circumstàncies, disposar de contingents 
naturals contra les riuades, especialment violentes 
a la nostra comarca i que afecten a les persones, 
els cultius i les vivendes. Amb aquesta moció es 
preveuen actuacions en l’àmbit de la generació 
d’energia (instal·lacions tèrmiques), com s’està fent 
de forma generalitzada a Europa.

El Ple també ens va portar decepcions. L’oposi-
ció en bloc vam haver de votar en contra les pro-
postes del govern. Les dificultats manifestes en la 
seva capacitat negociadora quan les propostes són 
seves, no van permetre cap altre opció. El que ha-
via de ser una bona opció per millorar la relació 
del veí o veïna amb els seus representants, es va 
convertir en una nova transacció desafortunada del 

institució agregadora de dades independent, i fi-
able, donada la escassa protecció d’aquells qui 
s’atreveixen a denunciar posant en risc la seva feina 
i vida privada i donat el cicle d’impunitat, de de-
valuació democràtica i degradació cultural, on els 
tractes de favor han marcat el ritme de les coses i 
ha difuminat la separació de poders fins a fer-la poc 
més que invisible. Més que del sistema, ras i curt, 
la corrupció ha estat el sistema.

D’aquí, la necessitat d’espolsar-nos la resig-
nació, la despolitització i el nihilisme que dicta la 
corrupció. I el primer pas és l’existència d’una eina 
com aquesta apuntant cap a un triple objectiu:  re-
coneixement dels fets, reparació del dany causat i 
garanties de no repetició: que no torni a passar, que 
tornin tot el robat i que fem net. 

Volem un país diferent. Fins ara la faula de 
l’Oasi ha perpetuat un autonomisme còmode i con-
xorxat amb l’herència del règim del 78. Vista la 
radiografia de com estem només unes noves ba-
ses democràtiques de servei públic i relacions èti-
ques poden dibuixar una realitat nova i diferent on 
la transparència d’allò públic, la solidaritat entre 
iguals i l’ètica recíproca ens portin –sense fraus, 
falses dreceres ni falsos decrets– cap a la llibertat, 
la igualtat i la justícia social.

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

govern envers l’oposició i que, de manera preocu-
pant,  condiciona l’enèsim intent de confeccionar el 
ROM (Reglament Orgànic Municipal). Treballarem 
dur per assolir el consens.

Les audiències descentralitzades no han funci-
onat i hem perdut una nova oportunitat. Poc més 
de 150 persones van assistir-hi front les més de 
350 persones de l’any anterior. Les càmeres sem-
bla que funcionen i el cos policial disposarà de més 
recursos, però això és només un principi per lluitar 
contra la inseguretat envers els robatoris i les ocu-
pacions. Continuarem treballant per poder contri-
buir a eradicar aquesta xacra que tant mal ens fa. 
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Annerose Bloss
673644807
blossga@alella.cat
annerosebloss@
hotmail.com

PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS Avancem

Càmeres de seguretat. Des del grup municipal d’Ale-
lla Primer-Candidatura de Progrés volem felicitar la 
tasca de la nostra policia local que, amb l’ajuda de 
les càmeres de seguretat que tenim instal·lades en 
diferents punts del terme municipal, ha pogut dete-
nir un ciutadà albanès, presumptament responsable 
de diferents robatoris perpetrats a la nostra localitat. 
Des de la nostra posició de grup polític que forma 
part del Govern d’Alella, seguirem donant suport a 
les mesures en inversió en matèria de seguretat, les 
quals comencen a donar resultats satisfactoris. 

Al costat dels emprenedors: economia circular. 
Com ben bé sabeu, del 3 al 5 de maig, celebrem 
la tercera edició de les Jornades d’Emprenedoria, 
conjuntament amb els municipis veïns de Teià i del 
Masnou. Fer costat als emprenedors és al nostre 
ADN polític atès que és una injecció que ajuda a 
créixer l’economia productiva, a la vegada que es 
generen noves oportunitats de feina. 

Enguany aquestes jornades se centren en l’eco-
nomia circular. Volem donar a conèixer aquest nou 
paradigma econòmic -i social- que planteja reduir 
l’ús de matèries primeres i d’energia, reutilitzar els 
recursos i reciclar els residus. Es tracta de canviar el 
sistema de producció lineal, basat en l’obtenció de 
matèries primeres, la producció, el consum massiu 

Glòria Mans
manscg@alella.cat

No existeix la llibertat sense la seguretat 

Hem de ser realistes i és que sense seguretat la 
llibertat queda extingida. 

El Grup Municipal del Partit Popular d’Alella in-
sisteix en que l’alcalde Francisco compleixi les seves 
promeses. Hem de recordar insistentment a Francisco 
que va ser ell qui va prometre fa un any tornar a reunir 
als veïns d’Alella per donar explicacions sobre la inse-
guretat al poble.

Aquesta invenció de les mini-audiències només 
pretenia una baixa participació i així poder tancar l’ex-
pedient. Per Francisco és massa perillós i incòmode 
que els veïns es trobin i parlin, contrastin el que els 
passa i es queixin de manera inequívoca contra la 
mala gestió del govern. Es veu que les concentracions 
si no són per la independència no interessen. Fa gràcia 
que el totalitarisme de Francisco amb la seva majoria 
absoluta que ens recorda a cada moment, esdevingui 
d’algú que fa dir-se d’esquerres, encara que d’això la 
història té masses exemples, la més recent a Veneçue-
la. El “madurisme” ha trobat el seu espai a Alella amb 
el Francisco.

Les mini-audiències ha ajuntat poc més de 140 
persones. Un absolut fracàs. Exigim transparència, 
però la de veritat.

Sembla que les càmeres comencen a funcionar i 
per això n’exigim més. Exigim explicacions sobre la 

i la generació de residus per un model centrat en 
l’extracció, fabricació, reciclatge i reutilització. 

Més hores de pediatria. Estem treballant insis-
tentment per millorar el servei de pediatria a Alella. 
Ho fem de la mà de la nostra diputada al Parlament, 
Alicia Romero, que ha aconseguit que s’aprovés, en 
aquest sentit, una esmena en els pressupostos de la 
Generalitat, a la qual JxSí hi ha votat en contra. Se-
guim fent els contactes que toqui per assolir aquest 
objectiu i minimitzar aquest dèficit assistencial que 
patim a Alella. 

nova ocupació que s’ha produït a Alella i que el govern 
no vol explicar. Transparència senyors, transparència i 
que se’ls vegi quan mal gestors són.

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP

Annerose Bloss, 
portaveu del grup municipal PP
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Objecte de la convocatòria
Menjador escolar.
Llibres i material escolar. 
Escolarització a l’educació infantil de 0 a 3 anys.

Beneficiaris
Qualsevol persona física i unitats familiars empadronades a Alella, amb fills entre 0 
a 18 anys, escolaritzats a l’ensenyament infantil, primari, secundari o batxillerat, el 
curs escolar 2017-2018.

Requisits
Estar empadronats a Alella.
Que la unitat familiar es trobi en una situació de manca de recursos, és a dir, que 
tingui una renta disponible (l’import resultant de la diferència entre els ingressos i les 
despeses de lloguer o hipoteca de l’habitatge familiar) igual o inferior a 1,3 vegades 
l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) mensual. Per a cada membre 
més se sumarà l’IRSC x 0,6.
No disposar de béns mobles, immobles (a part de l’habitatge habitual), ni rendes per 
activitats econòmiques o de capital, que demostrin l’existència de mitjans suficients 
per atendre la necessitat per a la qual se sol·licita l’ajut. 
No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions o en-
titats socials que puguin cobrir la necessitat objecte de la prestació. 
Estar al corrent de les obligacions tributàries i seguretat social, segons disposa la llei 
general de subvencions. 

Termini de lliurament de la documentació
Cal presentar la sol·licitud i la documentació requerida del 15 al 31 de maig a les 
oficines de l’Àrea de Serveis a les Persones (Torrent Vallbona, 75-77).

L’Ajuntament obre aquest mes 
la primera convocatòria per 
al curs escolar 2017-2018, 
reguladora de prestacions 
econòmiques de caràcter 
social de suport a menors

Les sol·licituds es poden presentar 
del 15 al 31 de maig a les oficines 
de l’Àrea de Serveis a les Persones 

(Torrent Vallbona, 75-77) 

Consulteu les bases a 
www. alella.cat/ajutsamenors

Primera convocatòria de prestacions econòmiques de suport a menors 

Àrea de Serveis
a les Persones

93 540 63 07

Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 23 DE FEBRER DE 2017.  Consulteu les actes senceres del Ple  www.alella.cat 

Adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.
El Ple va aprovar una moció d’adhesió al Pacte Nacional 
pel Referèndum, que és el nom que va adoptar al desem-
bre de 2016 la plataforma del Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir, constituïda l’any 2013, a la qual l’Ajuntament 
ja s’havia adherit per acord del plenari del 25 de juliol 
de 2013. A la moció s’acorda subscriure el contingut del 
Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum, a més de 
promoure al municipi que entitats, associacions i agents 
econòmics se sumin al Pacte Nacional pel Referèndum i 
subscriguin el seu manifest. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A, 
PDeCAT i AA-CUP i el vot en contra del PP. 
Suport a la delegació del vot dels càrrecs electes.
El Ple va aprovar una moció en la qual s’insta el Govern es-
panyol que promogui l’acord i les modificacions legislatives 
necessàries per tal de fer efectiu el dret de regidores i regidors 
que estiguin de baixa o gaudeixin de permisos per maternitat, 
paternitat o malaltia greu, d’exercir el seu dret a votar en els 
Plens de les Corporacions Locals, mitjançant la delegació a 
favor d’altres membres del Consistori. També  es va acor-
dar demanar a tots els grups parlamentaris presents a les 
cambres legislatives espanyoles i catalana que assoleixin 

aquest objectiu, i instrumentar legalment aquells mitjans 
telemàtics o similars que possibilitin el vot no presencial 
als òrgans de govern dels quals el càrrec electe en formi 
part. A més, el Ple es va comprometre a impulsar la mo-
dificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM), en el 
moment que la normativa supramunicipal ho permeti, per 
tal de fer efectiu aquest dret.  
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i AP-CP, Gd’A, 
PDeCAT i AA-CUP i l’abstenció del PP. 
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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 18 al 23 d’abril i del 16 al 21 de maig.
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 7 d’abril i 12 de maig 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: ABRIL - MAIG

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
1 de maig                                  GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
6 i 7 de maig                              MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
13 i 14 de maig                         BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
20 i 21 de maig                         GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
27 i 28 de maig                          MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

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

ITINERARIS i PASSEJADES PEL PARCENOTECA

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

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

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) 

Agenda d’activitats

19h Sala d’entitats de les antigues Escoles Fabra
Conferència. “Refugiats: la vergonya d’Europa”. A càrrec d’Esperança 
Esteve, responsable de la Comissió sobre els refugiats. 
Organitza: Associació Dones Solidàries d’Alella 

Dimarts 4 d’abril

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. Ricardo Piglia amb la novel·la Blanco Nocturno

20h Can Lleonart*
Tertúlia. “L’òpera a la França dels tres Lluïsos: de Lully a Gluck”. A 
càrrec de Joan Vives.

Dijous 6 d’abril

De 9 a 14h El Bosquet*
3a Taymory XTrail Alella. Cursa de muntanya amb 2 circuïts de 16 i 26 
km. Inscripcions http://www.taymoryxtrailseries.com/xtrailAlella2017/
Organitza: Esportsevents360 amb el suport de l’Ajuntament d’Alella  

Diumenge 9 d’abril

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

Divendres 14 d’abril

17h i 19h Espai Jove* 
8h Sortida dels punts habituals. Museu de l’Exili de la Jonquera.
Organitza: Associació de Gent Gran d’Alella

Dimarts 11 d’abril

De 18 a 20h Can Lleonart*
Taller. Fogons d’Alella amb la Montxu i la Mercè. Preu: 15 euros 
(material inclòs). Inscripcions www.canlleonart.com

De 19.30h a 20.30h Can Manyé*
Diàlegs amb... L’artista alellenc Tomàs Bel. Diàlegs amb artistes locals.

Dimecres 19 d’abril

De 9.30 a 12h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Celebrem Sant Jordi amb les llars d’infants. 

17h Institut Alella*
Presentació del programa Tutoria Entre Iguals (TEI). A càrrec d’Andrés 
Bellido de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UB. 

19h Can Lleonart
Tertúlia en primera persona “Conflictes armats a l’Orient Mitjà”. A 
càrrec de l’alellenca Cristina Miñana.

Dijous 20 d’abril

De 22 a 23.30h Can Lleonart
40 anys de Polifònica Joia. Assaig obert al públic.
Organitza: Coral Polifònica Joia d’Alella 

Dilluns 24 d’abril

De 9 a 20.30h places del poble
Parades de roses i llibres de Sant Jordi.

De 8 a 16 hores Aparcament de Can Lleonart i Rbla. d’Àngel Guimerà
VI Trobada de Vehicles Antics i Clàssics, llotja de recanvis
Organitza: Associació de Vehicles Clàssics i Antics

Diumenge 23 d’abril

Divendres 7 d’abril
De 10.30 a 13h Aparcament de Can Lleonart*
Bus consum.
Organitza: Ajuntament d’Alella i Diputació de Barcelona 

18h Edifici Els Vienesos (El Masnou)
Representació teatral Entre nosaltres, a càrrec d’Art en Acció. 
Organitza: Esquima – Associació de familiars de persones amb malaltia mental  

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

De 9.30 a 13h Sala polivalent de les antigues Escoles Fabra*
Taller ocupacional. “Si la crisi et dóna llimones, fes llimonada”. Ins-
cripcions al 935406307 o alella.ocupacio@alella.cat.

Dimarts, dimecres i dijous, 25, 26 i 27 d’abril

17h Biblioteca Ferrer i Guàrdia* 
Hora del conte. “Història de lletres”. A càrrec de L’Estenedor Teatre.

Dimarts 25 d’abril 

19.30h Can Manyé*
Literatura amb sentits.

Dimecres 26 d’abril 

De 10.30 a 11.45h Plaça de l’Ajuntament
Recollida de flors i ofrena floral (12h) a la Mare de Déu Montserrat. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

De 19 a 21h Can Lleonart
Tast de vins dolços, vins de solera i vins rancis de Catalunya. Preu: 
23 euros. Inscripcions www.canlleonart.com.

Dijous 27 d’abril 

22h Can Lleonart*
Cicle Músiques del Món. Manu Guix Privat. Preu: 5 euros. Venda 
d’entrades a Can Lleonart.

Divendres 28 d’abril 

De 10 a 15h Plaça d’Antoni Pujadas*
Mercat de Segones Oportunitats

De 13 a 14.30h. Oficina de Turisme*
Enotast. Mengem-nos la mona amb vins DO Alella. Preu: 7 euros.
Mostast. Taller didàctic per infants. Preu: 3 euros.

Dissabte 29 d’abril 

19h Can Lleonart*
Tertúlia en primera persona. “De Ghana a Catalunya en tres anys”. A 
càrrec de Rashid Abubakar, tècnic d’acollida i mediació. 

Dijous 4 de maig 

De 17.30 a 18.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Contes musicals. Coral infantil municipal d’Alella. “Canta’m uns 
contes, conta’m cançons”. 

Divendres 21 d’abril

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Presentació dels llibres de poesia Temps viscuts, de Fina Soler,  i Des de 
la meva finestra, de Roser Padrós. A càrrec de Lola Andrade, escriptora

19h Can Lleonart*
Jornades d’Emprenedoria d’Alella, El Masnou i Teià Enlaira’t. Conferèn-
cia “Les 21 claus de la creativitat”. A càrrec de Bibiana Ballbè, perio-
dista. Fins al 5 de maig. Més informació i inscripcions www.enlairat.cat.

Dimecres 3 de maig 

De 10 a 12h Llar d’infants municipals Els Pinyons*
Portes obertes 

Dissabte 22 d’abril De 10 a 13h Davant de Can Jana, Caprabo, Pròxim i Sorli
Recollida d’aliments per a Càritas d’Alella. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Divendres, dissabte i diumenge, 5, 6 i 7 de maig



DISSABTE 29 D'ABRIL 
DE 10 A 15 H A LA PLAÇA D'ANTONI PUJADAS

PARTICIPACIÓ OBERTA A PARTICULARS, 
ENTITATS I CENTRES ESCOLARS

Inscripcions fins al 24 d’abril. 
Consulta les condicions a www.alella.cat
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“Una 
experiència que 
m’acompanyararà
sempre”
Gisela Ferrer 

Dues Beques per a realitzar una 
Estada Solidària a Palestina
Si ets major de 21 anys i fa dos o més anys que estàs 
empadronat a Alella pots apuntar-t’hi del 3 al 24 d’abril.

Informa-te’n a: www.alella.cat/estadessolidaries
626173578 · cooperacio@alella.cat

DEL 5 AL 13 DE MAIG


