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Es faran audiències públiques 
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nom del nou espai cultural

10 anys de Jornades de la Gent 
Gran Activa. 
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L’Ajuntament atendrà els ajuts d’alimentació amb una VISA social 
que facilitarà a les famílies en situació de vulnerabilitat.  

La targeta moneder
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La targeta moneder que ocupa la portada d’aquesta edició 

d’El Full és una de les darreres iniciatives impulsades per 

l’Ajuntament per millorar la vida de la ciutadania. És una 

nova eina que permetrà dignificar una mica més l’accés a 

l’alimentació de les persones que necessiten un cop de mà 

de la xarxa que teixim com a societat a través de l’àrea de 

Serveis a les Persones de l’Ajuntament.  

Durant els catorze anys que he tingut l’honor de servir Ale-

lla al capdavant del seu govern, sempre ens ha mogut una 

actitud de millora contínua dels serveis i les infraestructures 

envers les persones del nostre poble. Un bon exemple d’això 

són les propostes que se succeeixen aquest mes de maig 

sorgides els darrers anys des de l’Ajuntament.

La primera, en l’àmbit de l’emprenedoria, són les jornades 

Enlaira’t, organitzades conjuntament pels ajuntaments d’Ale-

lla, el Masnou i Teià des de fa dos anys, i que van néixer a 

Alella l’any 2013.

La segona són els Espais de Poesia que enguany arriben als 

10 anys i que convertiran Alella durant 10 dies en l’epicentre 

de la poesia en el nostre país.

I la tercera proposta és la desena edició de les Jornades de 

la gent gran activa, que ocuparan dues setmanes i que ofe-

reixen un munt d’activitats dirigides a les persones més grans 

d’Alella.

D’altres activitats sorgides durant aquests anys i que tindran 

lloc al maig són la caminada dels tres pobles i l’Alella desfila 

en col·laboració amb els comerços locals, o les activitats pro-

gramades per al juliol del Festival d’Estiu, l’Adrenalina d’Estiu 

per als adolescents o els Juliols de la UB.

Una millora continuada que no s’entén sense la voluntat po-

lítica i el treball tècnic des de l’Ajuntament, però que tampoc 

s’entendria sense la bona acollida i la participació activa de 

centenars d’alellencs i alellenques i les entitats en tot allò 

proposat. Sempre al servei, treballant per a les persones.

8
deu anys de Jornades de la Gent Gran 

9
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Audiències públiques prèvies a cada sessió 
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transparència
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La targeta més social
·······················································································································································
És un sistema de gestió dels ajuts de primera necessitat que facilita l’accés a una alimentació equilibrada i 
saludable i evita l’estigmatització de la població en situació de vulnerabilitat. 
·······················································································································································

Ajuts a l’escolarització

L’Ajuntament obre del 15 al 31 de maig la 
primera convocatòria d’ajuts a l’escolarització 
per al curs escolar 2017-2018, per la qual es 
regulen les prestacions econòmiques que es 
concedeixen per ajudar a sufragar les despe-
ses de menjador, llibres, material i sortides 
escolars i el pagament de la llar d’infants a 
les famílies que es troben en una situació de 
dificultat socio-econòmica i manca de recursos 
econòmics. Les sol·licituds s’han de presentar a 
l’OAC i es pot demanar cita prèvia a Serveis a les 
Persones per revisar la documentació requerida. 
Més informació a www.alella.cat/ajutsamenors

L’Ajuntament té previst posar en marxa 
aquest mes de maig la Targeta Moneder 
d’Impacte Social. És un sistema, impul-
sat per la Diputació de Barcelona i Cai-
xaBank, que té per objectiu dotar d’un 
instrument nou als ajuts econòmics per 
a alimentació que atorguen els serveis 
socials municipals dels ajuntaments a 
persones vulnerables.

A Alella, l’any passat es van destinar 
més de 16.500€ a atendre les necessi-
tats d’alimentació de 167 persones en 
situació de vulnerabilitat econòmica i 
social. Les demandes alimentàries re-
presenten més de la meitat del cost del 
total de les prestacions econòmiques 
per atendre emergències socials que es 
van concedir l’any passat des de l’àrea 
de Serveis a les Persones.  A partir d’ara 
aquests ajuts per a alimentació i serveis 
bàsics es gestionaran a través de les tar-
getes moneder socials.

Avantatges i objectius 
És una targeta prepagament amb un va-
lor monetari definit per serveis socials 
que pretén evitar l’estigmatització i po-
tenciar la normalització de les persones 
beneficiàries d’aquests tipus d’ajuts. 
Amb la targeta s’amplien els comerços i 
la varietat d’aliments que es poden 

comprar. La targeta pot ser complemen-
tària dels ajuts alimentaris que es facili-
ten a través del rebost de Càritas, al què 
també es deriven des de serveis socials 
les persones que ho necessiten. 

L’objectiu d’aquest sistema és facili-
tar l’accés a aliments frescs per tal de 
garantir una alimentació de qualitat, 
equilibrada i saludable. A més, també 
millora la gestió local de les polítiques 
de distribució d’ajuts econòmics per 
l’alimentació que s’atorguen a persones 
vulnerables sense recursos per part dels 
serveis socials locals. L’ús de la targeta 
és ampliable a productes de neteja de 
la llar, higiene personal i bolquers.     

Com funciona?
Des de serveis socials es lliura la tar-
geta amb l’import acordat en el pla de 
treball amb les famílies que ho neces-
siten, tenint en compte els indicadors 
(renda, membres família, etc) marcats 
pel Reglament de Prestacions Econò-
miques de Caràcter Social. Les perso-
nes beneficiàries han de signar un 
compromís per ajustar-se als requeri-
ments d’aquesta prestació. 

Les treballadores i els treballadors 
socials encarregats de cada cas, envien 
telemàticament a Caixabank, mitjan-

çant un senzill aplicatiu, la quantitat 
assignada a cada persona beneficiària. 

La targeta només és operativa en 
els establiments que tenen CNAE (codi 
nacional d’activitat econòmica) d’ali-
mentació. Les persones que requerei-
xen aquests ajuts, i que per tant poden 
tenir accés a la targeta, podran realitzar 
consultes de saldo en qualsevol caixer 
automàtic de la xarxa, però en cap cas 
podran treure diners en efectiu. Des de 
serveis socials es farà la supervisió dels 
tiquets de compra per comprovar el 
bon ús de les targetes moneder. 

Ajuts atorgats per l’àrea de Serveis a les Persones (2016)
Prestacions econòmiques d’urgència social
Alimentació i kits de suport social:
Habitatge (lloguer, hipoteca, allotjament alternatiu):
desplaçaments:  
Altres (tractaments terapèutics, integració social, odontologia...):                                                     

Persones ateses
167

6
30
53

Total:  257

Import
19.529 euros
 3.739 euros   
4.027 euros
6.699 euros

33.994 euros

Ajuts generals 
Ajuts escolarització: 
Servei d’Atenció domiciliària (SAd):
Teleassistència:  
Programa d’atenció terapèutica (tractament psicològic):

Persones ateses
126

70
237

26
Total:  459 

Import
48.525 euros

 167.357 euros   
20.228 euros
13.629 euros

249.739 euros
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Alella torna a rebre el distintiu de transparència

L’alcalde d’Alella, Andreu Francisco, durant la recollida del Segell, amb membres del comitè avaluador. 

·······················································································································································
Es convocaran mitja hora abans dels plens ordinaris i tindran una durada màxima de 25 minuts.

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

Alella ha tornat a revalidar el Segell In-
foparticipa per la qualitat i transparèn-
cia del web municipal. Aquest distintiu 
l’atorga el Laboratori de Periodisme i 
Comunicació per a la Ciutadania Plural 
de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na (UAB) i és el màxim reconeixement 
a la qualitat i a la transparència de la 
comunicació local pública en els webs 
municipals. Alella és un dels 77 ajunta-
ments catalans (dels 948 analitzats) 
que ha obtingut el Segell, en complir 
48 dels 52 indicadors establerts en 
aquesta edició, el que suposa una pun-
tuació del 92,31%, dos punts més que 
l’any anterior. 

El Segell InfoParticipa es va conce-
bre l’any 2013 amb l’objectiu d’incen-
tivar les bones pràctiques en comunica-
ció pública local. L'any passat, a la 
tercera edició, es van ampliar significa-
tivament el nombre d'indicadors per 
adaptar-los als paràmetres de la Llei de 
transparència, accés a la informació 
pública i bon govern que va entrar en 
vigor a Catalunya l’1 de gener de 2016.  
Així, es van ampliar fins a 52 les pre-
guntes formulades per indagar si els 

webs municipals faciliten informació 
sobre quatre qüestions bàsiques: qui 
són els representants polítics, com ges-
tionen els recursos col·lectius, com in-
formen de la gestió i quines eines oferei-
xen per a la participació ciutadana. 

Al Maresme, a més d'Alella, han 
aconseguit aquest reconeixement set 
municipis més: Argentona, Calella, Ma-
taró, Premià de Dalt, Premià de Mar, 

Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar. Ale-
lla i Calella són els únics municipis 
maresmencs que han rebut el Segell de 
Transparència en les quatre edicions. 

L’acte de lliurament dels guardons 
va tenir lloc el 19 d’abril al Rectorat de 
la UAB. En aquesta edició, han rebut 
distintiu 93 ajuntaments (77 Segells, 
6 Mencions i 10 Reconeixements), 5 
consells comarcals i 3 diputacions.

El Ple del 27 d’abril va aprovar inicial-
ment la modificació del Reglament de 
Participació Ciutadana per tal de crear 
una nova eina participativa: l’Audièn-
cia Pública prèvia al Ple. Les sessions 
es convocaran mitja hora abans del Ple 
ordinari (generalment l’últim dijous de 
cada mes a les 19h) i tindran una du-
rada màxima de 25 minuts. 

Els veïns i veïnes podran intervenir 
per formular els precs i les preguntes 
que considerin oportuns sempre que 
estiguin relacionats amb aspectes de 
competència municipal. Previàment, 
s’hauran d’inscriure, indentificar-se i 
fer constar la temàtica a la qual faran 

Audiències públiques prèvies a cada sessió del Ple

referència a través del web (www.alella.
cat), presentant una instància a l’OAC o 
a la llista que es posarà a disposició del 
públic a l’entrada de la sala de plens 
mitja hora abans de l’inici de la sessió.

Les persones disposaran d’un temps 
màxim de tres minuts per fer la seva 
intervenció, i d’un minut més de rèplica 
després de rebre resposta. L’alcalde po-
drà respondre directament o demanar 
que respongui el regidor o regidora res-
ponsable de la matèria. En cas que la 
resposta no es pugui donar al moment, 
caldrà respondre per escrit en un termi-
ni màxim de 20 dies. 

La modificació va ser aprovada amb 

els vots a favor de l’equip de govern 
(ERC+SxA i Alella Primer-CP) i el vot 
en contra de la resta de grups de l’opo-
sició (Gd’A, PDeCAT, Alternativa per 
Alella-CUP i PP), que es van oposar 
perquè no es va tenir en compte la seva 
petició d’incloure la possibilitat que la 
ciutadania pugui interpel·lar també els 
regidors i regidores dels grups de l’opo-
sició. La primera sessió es convocarà 
un cop superat el període d’exposició 
pública de 30 dies hàbils i aprovada 
definitivament la modificació. 

La realització d’audiències prèvies 
no comporta la supressió dels precs i 
preguntes del final de la sessió plenària. 
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Triem el nom de l’espai cultural

Tota la ciutadania està convidada a par-
ticipar en la tria del nom del nou espai 
cultural i d’arts escèniques del carrer de 
Santa Madrona. Tal i com ja es va fer fa 
deu anys amb la llar d’infants municipal 
Els Pinyons, l’Ajuntament ha obert un 
procés participatiu per posar nom a 
l’equipament que ha de convertir-se en 
punt de trobada dels alellencs i alellen-
ques i en un pol d’atracció per als ciuta-
dans dels municipis de l’entorn.  

L’Ajuntament anima la ciutadania a 
participar en la consulta, fent propos-
tes de possibles noms i votant les opci-
ons preseleccionades en la recta final 
de la consulta. 

Presentació de propostes
En una primera fase, de l’11 al 19 de 
maig, la ciutadania podrà fer arribar a 
l’Ajuntament les seves propostes de 
noms a través d’Internet, emplenant el 
formulari que estarà disponible des de 
la pàgina www.alella.cat/trianom, o de 
forma presencial recollint i emplenant 
els fulls de propostes als diferents equi-
paments municipals (Can Lleonart, Es-
pai Jove, OAC, Pavelló Municipal d’Es-
ports, Biblioteca Ferrer i Guàrdia). 

Es recomana que siguin noms fàcils 
de pronunciar, clars i entenedors, que 
no siguin diminutius i que tinguin algu-
na connotació que el vinculi amb el 
municipi i l’entorn. A més, també es 
demana que cadascuna de les opcions 
presentades s’acompanyi d’una breu 
explicació que justifiqui el nom propo-
sat. Un jurat —format per represen-
tants del govern i de l’oposició, tècnics 
municipals i representants del Casal 

·······················································································································································
La ciutadania pot presentar propostes de l’11 al 19 de maig i votar les opcions finalistes del 8 al 19 de juny. 
·······················································································································································

d’Alella i dels alumnes de l’Institut— 
valorarà totes les propostes presenta-
des i seleccionarà un màxim de cinc 
denominacions. 

Els noms triats es faran públics a 
partir del 29 de maig a través dels di-
ferents canals de comunicació de 
l’Ajuntament perquè la ciutadania pu-
gui votar l’opció preferida. 

Prova pilot de vot electrònic 
La votació popular del nom servirà per 
posar a prova el vot electrònic a Alella a 
través de la realització d’una prova pi-
lot, impulsada amb la col·laboració de  
l’àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Dipu-
tació de Barcelona.

Es podrà votar electrònicament, 
des de l’ordinador o qualsevol disposi-
tiu mòbil, a través de la plataforma que 
estarà operativa del 8 al 19 de juny  (a 
les 12h) des de www.alella.cat/tria-
nom. Només caldrà facilitar el número 
del DNI, per verificar l’inclusió en el 
cens de votants, i el número de telèfon 
per rebre el codi que permetrà votar. 
També es podrà votar de forma presen-
cial a través dels terminals que s’instal-
laran a Can Lleonart, a l’Espai Jove, 
l’OAC i la Biblioteca Ferrer i Guàrdia. 

El sistema garanteix que no es du-
pliquen els vots i que totes les votaci-

De l’11 al 19 de maig es poden presentar les propostes i del 8 al 18 de juny votar entre les cinc opcions seleccionades. 

ons emeses són de persones residents 
a Alella de 16 anys o més, que és 
l’edat mínima establerta per participar 
en el procés. Entre totes les persones 
que votin es sortejaran dues entrades 
per assistir a un dels concerts del Fes-
tival d’Estiu d’enguany. 

El nom del nou equipament muni-
cipal triat a partir de la votació popular 
es farà públic el dia 19 de juny. Quan 
l’espai ja tingui nom propi es podrà  
encarregar la creació del logotip i la 
imatge gràfica que acompanyarà l’es-
pai d’arts escèniques d’Alella. 

Més de 2.000 m2 de superfície 
Situat entre els carrers de Santa Ma-
drona, Santa Teresa i la plaça de Can 
Patatina, l’edifici disposarà d’una su-
perfície construïda de 2.162 m2 i aco-
llirà una sala polivalent amb capacitat 
per a unes 250 persones assegudes 
i entre 500 i 600 dretes; dues sales 
destinades a l’escola de dansa, amb 
els vestidors corresponents; una sala 
de música i tres bucs d’assajos. L’equi-
pament també disposarà d’una altra 
sala polivalent, més petita, amb capa-
citat per a 60 o 70 persones, a més de 
despatxos. El projecte també destina 
un espai de prop de 300 m2 per a ús 
social del Casal d’Alella. 

Les dates
Propostes nom: de l’11 al 19 de maig
Reunió del jurat: 23 de maig
Publicació seleccionats: 29 de maig
Votació popular: del 8 al 19 de juny
Publicació del nom: 19 de juny 
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····················································································································································································································································

Enquesta de salut 
Encara es pot contestar l’enquesta 
de salut que està realitzant l’Ajun-
tament per conèixer els hàbits salu-
dables de la població. El qüestio-
nari es pot respondre per Internet 
(www.alella.cat/enquestasalut) i 
emplenant els formularis disponi-
bles a l’OAC, Can Lleonart, Com-
plex Esportiu Municipal, Espai 
Jove, Casal de la Gent Gran i Bibli-
oteca Ferrer i Guàrdia. 

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

Beques per als Juliols de la UB
L’Ajuntament convoca quinze be-
ques per a persones interessades a 
assistir al curs dels Juliols de la UB 
que organitza l’Ajuntament amb la 
col·laboració de la Universitat de 
Barcelona. Amb el títol de “La Ca-
talunya Vitivinícola”, les sessions 
es desenvoluparan a Can Manyé, 
del 10 a 14 de juliol, de 16 a 
20.30h, i oferiran una visió global 
del mapa vitivinícola català a través 
de professionals especialitzats. Són 
obertes a tothom i les inscripcions 
s’obren la segona quinzena de maig 
(www.ub.edu/juliols). Les beques 
es poden sol·licitar fins al 15 de 
juny, mitjançant una instància i una 
carta de motivació. Més informació 
a www.alella.cat/juliolsUB

Fi de curs de l’Escola de Dansa
El Festival de final de curs de l’Es-
cola de Dansa es farà el 10 de juny, 
a les 18h, al Teatre la Massa de Vi-
lassar de Dalt. Les entrades es po-
den adquirir a l’Oficina de Turisme 
del 18 de maig a l’1 de juny (amb 
un màxim de 5 entrades per alum-
ne) i del 2 al 9 de juny, sense limi-
tació, si queden places. Més infor-
mació a www.alella.cat/escoladansa

Festa de Can Lleonart  
Can Lleonart farà la seva festa 
anual de final de temporada el 
dijous 15 de juny.  El preu del sopar 
és de 8€. Les inscripcions es fan 
del 29 de maig al 12 de juny. Més 
informació a www.canlleonart.com. 

 

L'Ajuntament ha tornat a convocar el 
concurs per triar el cartell de la Festa 
Major de Sant Feliu. El concurs és obert 
tant a professionals com a artistes no-
vells, de forma individual o col·lectiva, i 
cadascun d'ells no podrà presentar més 
de dues propostes. 

Les obres que compleixin els requi-
sits tècnics seran avaluades per un ju-
rat format pel regidor de Cultura i Fes-
tes populars, un membre de l'àrea de 
Comunicació de l’Ajuntament d’Alella, 
un representant de la Comissió de Fes-
tes i per un dissenyador/a o professio-
nal de disciplines properes al món del 
disseny, i es sotmetran a votació popu-
lar. El cartell guanyador serà aquell que 
aconsegueixi més punts en la suma de 

Concurs de cartells de Festa Major
les valoracions realitzades pel jurat 
(amb un màxim de 6 punts) i per la 
votació popular (amb un màxim de 4 
punts).

Els treballs aspirants es poden pre-
sentar a Can Lleonart fins al 25 de 
maig. Les propostes seran exposades a 
Can Lleonart i a la pàgina web de 
l’Ajuntament. Les persones podran 
emetre el seu vot a través d'Internet del 
27 de maig a l'1 de juny des de l'enllaç 
www.alella.cat/festamajor. També es 
podrà votar de forma presencial del 29 
de maig a l'1 de juny a Can Lleonart i a 
l'Espai Jove. El cartell guanyador rebrà 
un premi de 500 euros.

Consulteu les bases del concurs a 
www.alella.cat/festamajor

65 parades a la nova Ruta del Vi 

El Consorci de Promoció Enoturística 
del Territori DO Alella ha publicat la se-
gona edició del mapa de la Ruta del Vi. 
La iniciativa té per objectiu promocio-
nar la cultura vitivinícola i l’activitat 
econòmica i turística del territori mit-
jançant una xarxa de col·laboradors de 
l’àmbit públic i privat. 

La Ruta va començar a caminar 
l’any passat amb la implicació d’una 
cinquantena de promotors privats. Pel 
camí s’hi han afegit una dotzena de 

propostes més, de manera que el mapa 
de la Ruta ha incrementat els punts de 
interès, arribant a les 65 propostes. Ce-
llers, restaurants, allotjaments, serveis 
turístics i agències de viatges, tracta-
ments de vinoteràpia, tast de vins i 
d’altres experiències d’enoturisme for-
men part d’aquesta Ruta que està apa-
drinada per la cuinera de Sant Pol, Car-
me Ruscalleda. 

Els membres que han entrat a for-
mar part de la Ruta del Vi de la DO 
Alella són: els restaurants Can Balcells 
(de l’Hotel Arrey, a Alella), Sant Miquel 
(Vallromanes), Sauló (Vallromanes) i 
Antiga Fusteria (Alella); els bars de vins 
Ostrya Celler del Ferrer (Granollers) i 
Vins i Divins (El Masnou); les botigues 
especialitzades Espinaler (Vilassar de 
Mar), Celler Castañé (Argentona) i Es-
tanc La Roca (La Roca del Vallès); els 
guies turístics Tanit Difusió (Vilassar de 
Dalt) i Tres Mil Camins (Granollers); i 
l’Hotel Granollers (Granollers).

Escrit en quatre idiomes (francès, 
català, castellà i anglès), el mapa de la 
Ruta s’ha repartit en oficines de turisme 
i punts claus de Barcelona i el territori. 
També s’hi pot accedir a través del web 
del Consorci (www.doalella.cat).
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Epicentre Brossa a Alella 

···································································································
A partir del 10 de maig es poden adquirir les entrades. 

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

Juntament amb aquesta edició d’El 
Full rebreu a les vostres llars el progra-
ma del Festival d’Estiu. Enguany s’ha 
avançat el repartiment i l’inici de la 
venda d’entrades. A partir del 10 de 
maig es poden adquirir les entrades di-
rectament a l’Oficina de Turisme o bé a 
través d’Internet des del web del Festi-
val www.festivalella.cat i també des de 

A la venda les entrades del Festival 

Marion Harper: 14 de juliol al Celler de les Aus d’Alta Alella Ferran Savall & Meritxell Neddermann                                     

···································································································
Can Manyé exposa fins al 28 de maig “A escena. Personatges brossians”, una 
mostra que posa de manifest la influència del teatre a l’obra de l’artista. 

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

Can Manyé posa Alella al mapa de 
l’epicentre Brossa amb l’exposició “A 
escena. Personatges brossians”. La 
mostra, que es pot visitar del 5 al 28 

de maig,  posa de manifest com el tea-
tre és present a tota l’obra de Joan 
Brossa. Poemes visuals, objectes, car-
tells i poemes escrits estan poblats de 
personatges no només “teatrals”, com 
ara els que vénen de la commedia 
dell’arte, sinó també populars, treba-
lladors, anònims o indicadors d’un ca-
ràcter, un defecte, una virtut, etc. 

Comissariada per Judith Barnés i 
Glòria Bordons, de la Fundació Joan 
Brossa, l’exposició es construeix a partir 
de la relació analògica entre la lletra, la 
il·lustració o l’objecte amb un tipus de-
terminat de personatge. L’espectador és 
aconduït, d’una forma molt didàctica, 
per un laberint de comparacions, metà-
fores, ironies, etc. Diàlegs que li perme-
ten donar resposta a injustícies socials, 
despertar algunes emocions o bé reflexi-
onar sobre el món en què vivim.

Espais de Poesia
L’exposició és el punt de partida del 
programa de la desena edició d’Espais 
de Poesia, que se celebra del 5 al 14 
de maig (www.alella.cat/espaisdepoe-
sia) i que reunirà mig centenar de poe-
tes catalans a Alella. 

La mostra forma part d’un conjunt 
de propostes artístiques, agrupades 
sota el paraigües d’Epicentre Brossa, i 
organitzades per una desena d’institu-
cional culturals catalanes (TNC, MAC-
BA, La Seca Espai Brossa, la Fundació 
Antoni Tàpies, la Fundació Joan Miró, 
la Fundació Vila Casas, la Filmoteca de 
Catalunya, l’Ateneu Barcelonès, 
l’ICUB, l’ITTeatre i l’ESMUC). L’Epicen-
tre Brossa suposa el tret de sortida dels 
esdeveniments que anticiparan l’Any 
Brossa amb motiu de la celebració del 
centenari del naixement del poeta.

www.codeticket.com. Les entrades es 
poden descarregar des del mòbil sense 
necessitat d’imprimir-les. 

A més de Funkystep & The Sey Sis-
ter, al Parc de Can Sors (30 de juny); 
The Gospel Viu Choir (7 de juliol) i 
Blaumut (9 de juliol) als Jardins de Cal 
Marquès, el programa incorpora les ac-
tuacions de Marion Harper a Alta Alella 

Rusó Sala, la nit del 15 de juliol a Bouquet d’Alella 

(14 de juliol), i de Ferran Savall & Me-
ritxell Neddermann i Rusó Sala a Bou-
quet d’Alella (15 de juliol).

Els dos cellers també han programat 
activitats enogastronòmiques i famili-
ars: Teatralització del conte El raïm in-
quiet a Alta Alella i taller de música fa-
miliar i un concert per a nadons a 
Bouquet d’Alella (www.festivalalella.cat). 
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Dilluns 15 de maig
Exposicions “10 anys de Jornades” i “Mans creatives. Can Gaza 18h

Dimarts 16 de maig
Sortida al Castell de Montsonís C/ Les Heures 8h

Dimecres 17 de maig 
Taller intergeneracional “Fem 10 anys”. Llar d’infants Els Pinyons 10h
Lectura oberta de poesia. Residència Germans Aymar i Puig 16.30h
Taller de fotografia amb mòbil. Can Gaza. 17h

Dijous 18 de maig 
Rutes saludables per Alella. Recorregut 6km. Pati de Can Gaza 16.30h
Lectura oberta de poesia. Residència Els Rosers 17h

Divendres 19 de maig
Exhibició de boccia. Plaça de l’Ajuntament 11h
Super guateque amb la Coral Municipal i espectacle amb els Marxosos d’Ocata 
Pati de Can Gaza 17.30h 

Dissabte 20 de maig 
Classe popular de ball social i country. Plaça de l’Ajuntament 12h 
Taller de risoteràpia. Terrassa del restaurant Els Garrofers 17.30h

Diumenge 21 de maig
Alella desfila amb la gent gran activa i bella. Plaça de l’Ajuntament 12h

Dilluns 22 de maig 
Teatre de contes. Biblioteca Ferrer i Guàrdia 10.30h 
Col·loqui amb “Les cuineres de Sils”. Can Manyé 19h

Dimarts 23 de maig 
Taller d’aquagym. Modalitat de fitness aquàtic per millorar la condició física i la 
recuperació de lesions. Residència Les Hortènsies 11.30h a 12.30h
5è Open de dòmino i 6è Open de canastra. Can Gaza de 16 a 20h

Dimecres 24 de maig 
Xerrada informativa sobre les voluntats anticipades. Can Gaza 10.30h

Dijous 25 de maig 
Anem de festa a El Campanar. Musical “ADDA Mia”. El Campanar 10.30h  
Remeis de l’àvia, puntes de coixí i altres labors. Placeta de Can Patatina 17.30h

Divendres 26 de maig 
Creps i somriures. Taller creatiu de cuina i fotografia. Carrer del Mig 11h  
Sortida al Teatre Coliseum “Gente Bien” de La Cubana. Autocars Font 16.30h

Dissabte 27 de maig
Paraules des d’Alella. Biblioteca Ferrer i Guàrdia 12h  
Pica-pica i ball amb el duo Mandràgora. Can Gaza 19h

Diumenge 28 de maig
76è Dinar d’Homenatge a la Vellesa. Pavelló Municipal 13.30h. 

Més informació a www.alella.cat/jornadesgentgran

El programa de les desenes jornades 

Deu anys de Jornades de la Gent Gran 
···································································································
Enguany s’han programat activitats del 15 al 28 de maig.
···································································································

Les Jornades de la Gent Gran Activa 
arriben a la seva desena edició amb un 
programa més ampli de propostes i 
dues setmanes de celebració. Del 15 al 
28 de maig, es faran més d’una vinte-
na d’activitats pensades per afavorir les 
interrelacions i fomentar la vida activa 
i saludable. L’Ajuntament agraeix la 
implicació de les residències, fundaci-
ons, llars d’infants, entitats i comerços 
que enguany han incrementat la seva 
participació en les Jornades. 

Accés gratuït al Complex Esportiu
Durant les Jornades, les persones ma-
jors de 65 anys podran accedir al Com-
plex Esportiu Municipal i fer ús dels 
serveis de l’equipament de forma gra-
tuïta. Només cal que portin el DNI. 

Recull de Relats des d'Alella 
El recull de “Relats des d’Alella” arriba 
a la seva vuitena edició amb l’objectiu 
de promoure i fomentar els hàbits lite-
raris entre la població més gran del mu-
nicipi i recuperar la memòria històrica 
del poble, a través de les vivències de la 
gent gran d’Alella. Poden participar les 
persones majors de 60 anys residents a 
Alella. Els escrits s’han de presentar a 
la Biblioteca Ferrer i Guàrdia fins al 10 
de maig.

#elsgransdecasa
Us animem a fer un homenatge a 
aquelles grans persones de la vostra vida 
penjant a Instagram una fotografia o 
algun paisatge o objecte que els recordi 
amb l’etiqueta #elsgransdecasa. 
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····················································································································································································································································

Propostes per passar l’estiu 

La primera setmana de maig comen-
cen les inscripcions als casals i campus 
d’estiu que s’organitzen a Alella. Per 
segon any, l’Ajuntament ha recopilat 
l’oferta pública i privada que s’organit-
za al municipi perquè els infants i joves 
puguin fer activitats durant les vacan-
ces escolars. Les ofertes es poden con-
sultar des de l’enllaç www.alella.cat/
casalsestiu del web municipal. 

Activitats d’Estiu 

Des de l’Ajuntament s’ofereixen 
quatre activitats: el Campus Esportiu 
per a infants de 3 a 13 anys, que ges-
tiona l’Uesports; l’Adrenalina de l’Estiu, 
per a adolescents de 12 a 16 anys; l’in-
tercanvi juvenil amb Carquefou; i el Mu-
sical d’Estiu, per a infants i joves, de 8 
a 16, del projecte Alella Viu la Música. 
Les AMPA de l’Escola Fabra i La Serreta 
també organitzen un casal d’estiu.

CAMPUS ESPORTIU D’ESTIU: Complex Esportiu Municipal. del 26 de juny al 28 de juliol i del 4 al 8 de 
setembre. Edat: de 3 a 13 anys. 
ADRENALINA D’ESTIU: Espai Jove. del 26 de juny al 14 de juliol. Edat: de 12 a 16 anys. 
INTERCANVI CARqUEFOU. RAID ERDRE: del 27 d’agost al 2 de setembre. Edat: de 14 a 17 anys. 
MUSICAL D’ESTIU “ALADÍ I LA LLàNTIA MERAVELLOSA”:  Gimnàs Escola Fabra. del 3 al 14 de juliol. 
Edat de 8 a 16 anys. 
CASAL D’ESTIU BAOBAB: Escola Fabra. del 26 de juny al 28 de juliol. Edat: de 3 a 12 anys. 
CASALET EL CAMPANAR: EB El Campanar. del 26 de juny al 26 de juliol. Edat: de 3 a 5 anys. 
CAMPUS D’ESTIU CF ALELLA: Camp d’Esports Municipal. del 26 de juny al 28 de juliol. Edat: de 3 a 12 anys. 
CASAL D’ESTIU I ESTATGE DE TENNIS: Club de Tennis Sistres. del 22 de juny al 4 d’agost. Edat: de 4 a 15 anys.
LABORS PER A NENS I NENES: Friselina. Edat: de 7 a 14 anys.
SUMMER CAMPS ANGLèS O ALEMANy (OPCIONAL TENNIS I PISCINA):  Acadèmia Alella i Club de Tennis 
El Masnou. del 26 de juny al 28 de juliol. Edat: de 5 a 12 anys. 
CASAL D’ANGLèS O REFORç ESCOLAR: Acadèmia Alella. del 26 de juny al 28 de juliol. Edat: de 4 a 12 anys. 
COLòNIES D’ESTIU INTERNACIONALS A ANDORRA: Acadèmia Alella. del 3 al 28 de juliol. Edat: de 6 a 16 anys. 
INTENSIU D’ANGLèS I ALEMANy: Acadèmia Alella. Matins i tardes juliol i setembre. Edat: joves i adults.
kIDS SUMMER: LES Idiomes i EB La Caseta. del 26 de juny al 28 de juliol. Edat: de 3 a 8 anys.
CURSET DE REPàS D’ANGLèS: LES Idiomes. Matins i tardes juliol i setembre. Edat: infants i joves.
CURSET INTENSIU D’ANGLèS: LES Idiomes. Matins i tardes juliol i setembre. Edat: joves i adults.
ESTADA A IRLANDA: LES Idiomes. del 25 de juny al 9 de juliol. Edat: de 12 a 17 anys. 

Més informació a www.alella.cat/casalsestiu

“Alella Desfila”, el 21 de maig
Alella tornarà a desfilar el 21 de 
maig. La Plaça de l’Ajuntament es 
transformarà en una gran passarel-
la de moda, popular i divertida, des 
de la qual es podran veure les nove-
tats de la temporada primavera-es-
tiu dels comerços de moda i com-
plements del municipi. És la 
cinquena edició d’Alella Desfila, 
una festa del comerç i de la moda, 
en la que molts veïns i veïnes del 
poble, de totes les edats, es conver-
teixen en models per un dia. A la 
desfilada estan convidats a partici-
par els comerços de roba, merceri-
es, complements, perruqueries, es-
tètiques, decoració i jardineria. 

Premis “Alella Valora l’Esport” 
L'Ajuntament ha convocat la quarta 
edició dels premis "Alella Valora 
l'Esport" amb l'objectiu de reconèi-
xer èxits i mèrits esportius a espor-
tistes i directius, entitats, clubs i 
altres associacions i persones vin-
culades a Alella que hagin tingut 
una actuació destacada durant la 
temporada 2016-2017. Per poder 
presentar les candidatures i optar 
als premis és imprescindible estar 
empadronat/da a Alella o pertànyer 
a una entitat inscrita al Registre 
d'Entitats de l'Ajuntament. El termi-
ni de presentació de candidatures 
finalitza el 26 de maig a les 14h. 
L'acte de lliurament es farà el 30 de 
juny les 19.30h al Pavelló Munici-
pal d'Esports. Més informació a 
www.alella.cat/valoralesport. 

Convocats els Premis Literaris 
Fins al 12 de juliol es poden presen-
tar les obres aspirants a la 21a edi-
ció del premi de poesia Alella a Ma-
ria Oleart i al 17è premi de contes 
Alella a Guida Alzina. Cal trametre 
els treballs a l’Ajuntament. El premi 
de poesia consisteix en la publica-
ció de l’obra i una peça de l’escultor 
Mariano Andrés Vilella. El Guida Al-
zina està dotat amb 600€ i una 
obra de l’escultora Sara Milian. 
L’obra guanyadora de la darrera edi-
ció del Maria Oleart He somiat en 
tu, de Ton Armengol, es presentarà 
el 6 de maig dins del programa 
d’Espais de Poesia. Més informació 
www.alella.cat/premisliteraris. 

···································································································
Més d’una quinzena de casals i campus a www.alella.cat/casalsestiu

···································································································
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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 Segueixen les okupacions, augmenta la indignació 

Tenim un govern que confon informació amb auto 
propaganda; participació amb preguntar sobre 
frivolitats  i que creu que la comunicació només 
ha d’anar en un sentit: de d’alt a baix. El Full no 
dóna veu als veïns: és propaganda en estat pur.  Si 
el govern  pregunta  públicament és per coses tant 
“transcendentals” com posar nom a l’Escola Bressol 
en el seu dia i, aviat, al nou Casal. 

La indignació, les preguntes i els suggeriments 
dels veïns que van assistir a les audiències de 
seguretat han estat silenciades, tot i expressar  
un missatge clar: el govern ha de prioritzar la 
seguretat i la lluita contra les okupacions. S’ha 
demanat millorar l’enllumenat de zones fosques, 
sobre les càmeres de videovigilància policial i una 
mobilització als ajuntaments per a reformar les 
lleis que faci efectiva l’acció policial. Abans de 
començar, li vam proposar a l’Alcalde fer una acta 
de les audiències de seguretat i fa unes setmanes li 
vam enviar el nostre resum. La resposta és NO, no 
hi haurà acta pública sobre el que diuen els veïns: 
qui no va assistir no sabrà el que es va explicar. 

L’Alcalde no és només el màxim responsable 
de la Policia Local, com diu la llei, sinó que des  
del  novembre és el regidor de Governació.  Fins les 
okupacions i l’audiència del Gener de 2016, la visió 

La dignitat i els drets de les persones

Fa temps que treballem per impulsar el projecte 
de la targeta moneder com a eina per facilitar els 
ajuts d’alimentació a les persones que ho neces-
siten. Això permet garantir un servei més eficient, 
que promou l’autonomia i la corresponsabilitat, 
però sobretot la dignitat: les persones que se’n be-
neficien poden comprar als comerços normalitzats, 
augmenta la discreció i s’evita l’etiqueta i l’estig-
matització. I finalment, una cosa tant simple com 
el dret a escollir allò que menjaràs.

Durant el 2016, a l’àrea de serveis a les per-
sones s’ha atès a més de 800 persones, s’han 
realitzat gairebé 3000 intervencions, s’ha pagat 
subministraments, habitatge, beques, menjadors, 
atencions terapèutiques, medicaments, formació i 
suport en la recerca de feina, o transport. Pres-
supostàriament a Alella hi dediquem 74,58€ per 
habitant i la mitjana de Catalunya és de 49,17€.

És un fet que la pobresa ha augmentat arreu. 
Per això, l’afirmació “en aquest poble no tenim po-
bres ni gent necessitada” no és correcte. El per-
fil és diferent: fa vergonya demanar ajuda; tenim 
un 7,4% d’atur però la precarietat és freqüent; i 
possiblement les necessitats són diferents, no tant 
econòmiques sinó de relacions familiars, d’accep-
tació del canvi de situació econòmica “de més a 

i la direcció del govern d’ERC respecte a la nostra 
policia ha estat exclusivament la d’una policia de 
trànsit i assistencial, treien la policia de l’entrada 
del poble, amb l’efecte dissuasori i de seguretat que 
tenia. Prova d’això és:

- Pressupostos de Governació congelats
- Inversió en trànsit (recordareu càmera de la 

vergonya davant de l’Estanc)
- Places de policia vacants sense cobrir durant 

anys
- Envelliment de la plantilla i zero polítiques de 

motivació i projecció de carrera professional.
- Manca de mitjans de tot tipus (vehicles, 

tecnologia, ....)
- La inversió important va ser en totxo: la nova 

caserna
- No hem tingut un “mapa delinqüencial” 

d’Alella fins la incorporació fa pocs mesos del nou 
Cap de Policia.

Hem de posar fi a aquesta situació. Per això, des 
d’aquí fem una crida a totes les persones afectades 
o que vulguin participar en una trobada sobre les 
okupacions per a lluitar amb  totes les nostres 
forces.  Escriu-nos o truca’ns si vols ser convocat.

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

menys”, etc. Sempre hi haurà gent que es voldrà 
beneficiar insolidàriament dels ajuts socials. No és 
gens fàcil demostrar que no ho necessiten i és la 
nostra obligació concedir el benefici del dubte da-
vant el risc de deixar en una situació desprotegida 
a algú que realment ho necessiti. Us podem asse-
gurar que els educadors i treballadors socials fan la 
seva feina rigorosament, i l’escletxa per “colar-se” 
a serveis socials és molt petita –sinó insignificant-. 
Rumors com “mira aquells que reben una ajuda i 
tenen un súper cotxe” o el tòpic de “és que només 
reben ajuts els de fora” els hem sentit moltes vega-
des amb impotència, sense que els que fan córrer 
els rumors demostrin res amb dades, simplement 
perquè és molt fàcil dir-ho. Però no podem perme-
tre que es normalitzin: amb els drets de les perso-
nes no s’hi juga. 

Les polítiques socials van més enllà de donar 
un ajut econòmic. Els recursos només són eines, 
si ens quedéssim només amb això crearíem de-
pendència crònica de l’administració. Treballem 
per garantir els drets de les persones a través de 
l’acompanyament, els aprenentatges o els proces-
sos resilients -corresponsabilitzats entre les perso-
nes i la societat- que ens permeten adaptar, supe-
rar i renéixer d’una situació adversa.
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Esteve Garcia-Ossorio 
Barroso 
garciaossobe@alella.cat 

PARTIT DEMòCRATA EUROPEU CATALà

ALTERNATIVA PER ALELLA-CUP El pas del carrer Lleida

Alternativa per Alella vam presentar al·legacions al 
projecte d’urbanització  del carrer Lleida, punt crític 
de pas i coll d’ampolla en la connectivitat del centre 
urbà amb les urbanitzacions de Mar i Muntanya, 
Can Teixidó, la Soleia; amb l’escola pública de la 
Serreta, la carretera Nacional II i la platja.

El projecte d’obres, 120.000€, és incomplert i 
fa afirmacions que confronten amb la realitat com: 
“Tant  la  circulació  de  vianants  com  de  vehicles  
es  molt  baixa  a  la  zona” i “àrea urbana, amb 
vials de trànsit tant d’anada com de tornada, sense 
pendents massa pronunciats” quan es conegut que 
és un vial d’alta freqüentació i que presenta uns 
colzes que són un perill tant per als vianants com 
per als propis vehicles que circulen en ambdues 
direccions. O i més atenent al pendent del carrer 
la Vinya i la poca visibilitat en l’encreuament amb 
l’Avinguda d’Alella, on els vehicles aparcats esde-
venen un mur visual afegit. 

D’acord amb el calendari del PAM el camí esco-
lar de la Serreta hauria d’estar essent ja una realitat 
en el període 2016-2017, i per això a més d’insistir 
en la seva execució (que va tard) demanem també 
que s’inclogui des de ja mesures com senyalar i 
sobreelevar un pas d’acord amb el recorregut pea-
tonal normal cap a les voreres del carrer la vinya, 

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Enemic a les portes

Dues noves ocupacions a Alella s’han produït du-
rant aquest Abril i una tercera frustrada per la po-
licia davant la denúncia veïnal en creure que es 
tractava d’un robatori.

10 són les vivendes ocupades en el nostre mu-
nicipi. En un any hem passat de 13 a 10, i això 
encara que insuficient, és bo. El que no és tant bo 
és que s’han aconseguit fer 8 desallotjaments i per 
contra s’han generat 5 noves ocupacions. Si tenim 
en consideració que els desallotjaments són exe-
cutats per les propietats, el balanç cap el govern 
deixa molt que desitjar. Fem un petit balanç del 
que ha passat en l’últim any respecte la seguretat 
al nostre poble.

Ara fa un any es van disparar les alertes per les 
ocupacions en diversos immobles d’Alella a conse-
qüència d’una guerra entre clans gitanos a un barri 
de Barcelona. No van tenir cap mena de por en 
ocupar propietats que no són seves, emparats en 
una legislació laxa i un govern tebi i amb poca ca-
pacitat de reacció davant d’un autèntic problema. A 
més Alella ha estat sotmesa a una forta pressió de 
bandes criminals especialitzades en robatoris a les 
llars. Davant d’aquestes condicions, les diferents 
accions del govern continuen sent insuficients i re-
quereixen de més inversió i dedicació cap a aquesta 

afavorir una il·luminació del carrer que permeti 
també la il·luminació indirecta del camí de terra 
que s’utilitza habitualment (fins la urbanització  de-
finitiva de l’àmbit) i estudiar incorporar senyals de 
camí escolar, fonts i altres elements, no només per 
als nens sinó per la millorar de la mobilitat i passeig 
a peu i en bicicleta dels veïns del sector i de la resta 
del poble refermant així la continuïtat del munici-
pi cap als barris de mar i trencant amb el model 
de mobilitat dissenyada prioritària, i quasi exclu-
sivament, per al cotxe. Finalment, aprofitant que 
s’obrien rases també demanàvem el soterrament de 
la línia aèria de telefonia,i la resta de cables que 
embruten el cel de l’entorn.

Les al·legacions, com ve essent habitual, foren 
desestimades en la seva totalitat, però considerem 
necessari que malgrat això, es repensi la urbanitza-
ció de l’àmbit i s’actuï. 

Si bé certament a cap conductor li agraden els 
ressalts ni les limitacions d’aparcament entenem 
que hi ha àmbits en que la comoditat del vehicle 
s’ha d’adaptar a la prioritària funcionalitat i segu-
retat de l’espai, com en el cas que ens ocupa, que 
ben pensat i executat pot servir per recosir un dels 
espais del poble que la successiva urbanització i pri-
orització del transport privat ha anat malendreçant. 

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

problemàtica. Lluny del dret a un habitatge digne, 
aquests delinqüents només cerquen vivenda i sub-
ministraments gratuïts, fins i tot alguns fan nego-
ci amb aquests habitatges rellogant-los a d’altres 
ocupes.

Fa un any l’alcalde va dir que el seu equip havia 
estat en “mode avió” davant les ocupacions i que 
això canviaria. Malauradament no ha servit de gai-
re el seu canvi “d’estat”. Necessitem que el govern 
passi a un mode proactiu i no pas reactiu i lent com 
fins ara. Això no és una batalla política;  això és 
un xacra social i que el nostre grup està disposat a 
lluitar de la manera que sigui per extingir-la.
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Annerose Bloss
673644807
blossga@alella.cat
annerosebloss@
hotmail.com

PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS Activitats

Vivim en un poble molt actiu pel que fa a la partici-
pació de la ciutadania en les seves diverses activi-
tats. Des de les entitats que el representen fins els 
veïns i veïnes que dia a dia fan que Alella sigui un 
municipi amable i viu en molts aspectes. 

Perquè el poble tingui aquest caracter propi que 
el fa diferent, n’és responsable, en bona part, el seu 
comerç i els seus establiments de restauració. For-
men part també del que anomenariem cohesió soci-
al i de la interactuació tant amb els vilatans d’Alella 
com amb les persones que venen a visitar-lo. Aquest 
mes de maig i el pròxim mes de juny, el comerç obre 
les seves portes amb dues activitats que volen donar 
a conèixer els establiments comercials del poble: la 
desfilada de moda i complements Alella Desfila, el 
pròxim diumenge 21, i la 2a edició de la Nit del Co-
merç que se celebrarà el dissabte 10 de juny. Dues 
activitats que gràcies a la implicació, l’esforç i la 
motivació dels comerciants han obtingut resultats 
magnífics, amb molt bona acceptació i participació 
dels alellencs i alellenques i a les que us animem a 
gaudir.

Des de les àrees d’esports i adolescència i joven-
tut, atenent a la demanda creixent d’ampliar l’oferta 
amb noves activitats esportives, s’està treballant en 
la instal·lació d’un rocòdrom dins del pavelló Abelar-

Glòria Mans
manscg@alella.cat

Francisco Primer “El Tossut”

La seva persistència destructora es manifesta dia a 
dia en les seves accions, i perquè no, en les seves 
omissions. Ja no es tracta d’utilitzar la seva majo-
ria absoluta (que la recorda dia si i dia també) en 
benefici propi, si no que ara el seu “divertimento” 
consisteix en el no per el no. No a qualsevol propos-
ta, idea o petita correcció que qualsevol membre de 
l’oposició pugui aportar. Està clar que acceptar res 
del Partit Popular, per bo que sigui (i en són moltes 
les propostes que els fem arribar) li és massa difícil 
d’acceptar, però passa el mateix dels seus socis de 
govern a la Generalitat. Dóna la sensació que el fa-
mós “procés” se’l passa pel forro a Alella i Francisco 
Primer “El Tossut”, que ja té clar que això de la in-
dependència és una fal·làcia, tira pel dret aniquilant 
qualsevol possible contrincant que el pugui fer la 
més mínima ombra. 

Si bé Francisco comença a entendre que España 
no es trencarà, no sap trobar l’equilibri entre ac-
ceptar la realitat i ser un bon governant d’Alella. 
Els Plens van quedant buits de contingut mentre 
ells i els seus deixebles ho aproven tot en Juntes 
de Govern absolutament opaques i que com a únic 
objectiu és anar construint una Alella tancada als 
interessos d’un govern que vol ser perpetu, sigui 
de la manera que sigui. Ja ho dèiem en altres es-

do Vera per a l’aprenentatge i la pràctica de l’esca-
lada esportiva. Aquest ha de ser un espai on poder 
entrenar quan no es pot sortir a la muntanya o bé 
iniciar-se en aquest esport que ja ha estat proclamat 
olímpic en els jocs de Tokio 2020. L’escalada, com 
molts d’altres esports, és una activitat que aporta 
molts beneficis tant a nivell físic com psicològic, re-
força la seguretat en un mateix ja que la seva pràc-
tica requereix conèixer els propis límits personals i 
superar permanentment reptes. Tot això son eines 
excel·lents per actuar en la vida.

D’altra banda, hem iniciat l’elaboració del Pla 
Local de Salut, que ha de permetre conèixer els hà-
bits de salut i estils de vida dels veïns i veïnes d’Ale-
lla amb l’objectiu de dissenyar un pla d’acció per 
a dotar al municipi d’entorns més saludables. En 
aquest moment es troba en la seva fase de diagnosi 
i per aquest motiu hem demanat a la ciutadania de 
participar-hi omplint el qüestionari sobre hàbits de 
salut que podreu respondre des de la web de l’ajun-
tament o bé en paper, que trobareu en els equipa-
ments municipals. La vostra col·laboració ens aju-
darà a recollir bona part de la informació necessària 
perquè aquest Pla de Salut sigui una eina útil per a 
tothom.

crits, però sembla que el “Madurisme” veneçolà té 
la seva rèplica a Alella, en una versió més cutre, 
però igual de dolenta pel bon futur per la nostra 
comunitat.

Volem aprofitar aquest espai per mostrar el 
nostre reconeixement i més sentit condol a la fa-
mília per la pèrdua del nostre estimat Doctor Ma-
nuel Suero Caro. El nostre metge de capçalera era, 
a més d’un gran professional, una gran persona. Els 
membres del Partit Popular sentim aquesta pèrdua. 
Descansa en Pau company.

Annerose Bloss, 
portaveu del grup municipal PP
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Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 30 DE MARç DE 2017.  Consulteu les actes senceres del Ple  www.alella.cat 

Liquidació de pressupost de 2016.
El Ple va quedar assabentat del decret d’alcaldia pel qual 
s’aprova la liquidació del pressupost de 2016 amb un re-
sultat ajustat de 1.158.606 euros positius (la diferència 
entre ingressos i despeses) i  un romanent de tresoreria 
(acumulat dels exercicis anteriors) de 3.457.115 euros.
Assabentat 
Pla pressupostari per al termini 2018-2020.
El Ple va quedar assabentat del decret d’alcaldia pel qual 
s’aprova el pla pressupostari a mig termini 2018-2020, amb 
unes previsions  d’ingressos i despreses que oscil·len entre 
els 14,4 i el 12,2 milions d’euros. 
Assabentat
Expedient de modificació de crèdit.
El Ple va aprova una modificació de crèdit per un import de 
121.099 euros per incrementar la partida destinada a les 
obres de reforma de l’Ajuntament procedent del romanent 
per a despeses generals. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i AP-CP i el vot 
en contra de Gd’A, PDeCAT, AA-CUP i PP
Sol·licitud per demanar la reposició de les places vacants 
de la Policia Local. 
El Ple va aprovar sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Adminis-

tracions Públiques l’autorització per a la reposició del 100% 
de les places vacants de la Policia Local.
Aprovat per unanimitat 
Moció per avançar en la comunicació i la participació.
El Ple va aprovar una moció presentada per ERC+SxA i AP-
CP per avançar en la informació i la participació ciutadana 
en la qual s’acorda la creació de l’Audiència Pública prèvia 
al Ple. Tindrà una durada màxima de 25 minuts i es con-
vocarà mitja hora abans de la sessió. També es va acordar 
iniciar els treballs per fer possible la revisió del Reglament 
Orgànic Municipal (ROM) en un termini de set mesos. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i AP-CP i el vot 
en contra de Gd’A, PDeCAT, AA-CUP i PP
Moció per lluitar contra el Tomicus i per l’exposició soste-
nible del boscos del Maresme.
El Ple va aprovar per unanimitat una moció presentada per 
PDeCAT amb aportacions del la resta de grups que també 
s’hi van sumar com a ponents, en la què s’insta la Genera-
litat i la Diputació a incrementar els recursos per a l’eradi-
cació de les plagues als boscos i per estimular l’explotació 
sostenible.
Aprovat per unanimitat

Cada vegada que cuinem algun aliment amb oli o obrim una llauna de conserva, 
estem generant un residu: oli vegetal usat. 
Llençar-lo per l’aigüera, fins i tot en petites quantitats, provoca el sobreesforç de les 
depuradores, ja que s’estima que només un litre d’oli pot contaminar mil litres 
d’aigua. Si arriba al mar, es converteix en una de les formes de contaminació més 
perjudicials per a la vida aquàtica. 
Atès que aquest residu és altament contaminant, és molt important fer-ne el reci-
clatge adequat. Per això a Alella disposem de dos contenidors específics per a la 
recollida d’oli vegetal situats a la via pública:

Carrer Àfrica
Hort de la Rectoria 

Com el reciclem?
1. Emmagatzemeu l’oli vegetal usat en el “bidonet” o pot de plàstic que cedeix 
gratuïtament l’Ajuntament. Si encara no el teniu i viviu a Alella, podeu recollir-lo a 
l’OAC (Plaça de l’Ajuntament, 1).

2. Una vegada tingueu el pot ple, dipositeu-lo a un dels punts específics de recolli-
da d’oli, sense bossa de plàstic. Assegureu-vos que estigui ben tancat. No es poden 
usar altres recipients diferents del bidonet, per evitar avaries de la màquina.

3. El contenidor es quedarà el bidonet i us dispensarà un de buit i net. 

Recordeu que l’oli usat també es pot portar a la deixalleria fixa i mòbil. En aquest 
cas, podeu utilitzar altres tipus de recipients.

L’oli al seu lloc!

durant el 2016 s’han recollit 
mitjançant les màquines d’oli 1.240 
litres d’aquest residu. 

Tenint en compte que cada litre d’oli 
pot arribar a contaminar fins a 1.000 
litres d’aigua, Alella ha evitat que 
es contaminin 124 milions de litres 
d’aigua. 

Amb el reciclatge d’aquest residu, 
s’obté el biodiesel, que pot ser 
utilitzat com a gas-oil en cotxes, 
maquinària, camions...

Recomanacions per fer ús dels punts de recollida de l’oli vegetal usat
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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
de dimarts, dimecres, dijous i diumenge 10 a 14.30 h. 
divendres i dissabte de 10 a 14.30 h i de 15.30 a 17.30 h 
dilluns 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 19.30 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 9.30 a 13 h i de 16 a 19 h
diumenge de 10 a 13.30 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 16 al 21 de maig i del 13 al 18 de juny.
dimarts a dissabte de 9.30 a 13 h i 16 a 19 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 12 de maig i 9 de juny de 10.30 a 13h (www.alella.cat/busconsum)

BUS CONSUM

Properes sessions per tramitar dNI electrònic: 12 de maig, 27 de juny, 22 de setembre (presentació) i 19 de maig, 30 
de juny i 29 de setembre (recollida). A Can Lleonart, cal apuntar-s’hi prèviament a la Policia Local (tel.93 555 24 12). 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRòNIC

FARMàCIES DE GUàRDIA: MAIG - JUNy

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
3, 4 i 5 de juny                          BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
10 i 11 de juny                          GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
17 i 18 de juny                           MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
17 i 18 de juny                           MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
25 de juny                                 BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

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

ITINERARIS i PASSEJADES PEL PARCENOTECA

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

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

CALENDARI DEL CONTRIBUENT  MAIG - JULIOL
IBI urbana no domiciliat                            02.05.2017  a  04.07.2017                                   
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          
Taxa Mercat municipal (2r trimestre)                                                       22.05.2017  a  24.07.2017 
Taxa mercat ambulant (2n trimestre)                                        22.05.2017  a  24.07.2017 
Reserves estacionament minusvàlids                                    22.05.2017   a  24.07.2017
Taxa de caixers automàtics                                                       22.05.2017   a  24.07.2017
IBI urbana domiciliat (2a fracció)                                                           03.07.2017   
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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

18h Teatre la Palma de Teià*
Cantata “Contes per telèfon” amb alumnes de 3r de l’Escola La Ser-
reta i de Ressò, centre d’estudis musicals. Entrada lliure.

Dissabte 6 de maig

De 9 a 13h El Bosquet
12a Caminada dels Tres Pobles. www.lacaminadadels3pobles.cat
Organitza: Ajuntaments d’Alella, El Masnou i Teià

D’11 a 14h Plaça de l’Ajuntament
Ballada de sardanes amb la cobla Premià.
Organitza: Agrupació Sardanista Alella

Diumenge 7 de maig

De 10.30h a 13h Aparcament de Can Lleonart*
Bus consum.

22h Can Lleonart
Cicle Músiques del Món. El Petit de Cal Eril. Preu: 5 euros. Venda 
d’entrades anticipades a Can Lleonart. www.canlleonart.com

Divendres 12 de maig

Del 5 al 28 de maig
A escena. Personatges brossians.
Dimecres, dijous i divendres de 17.30h a 20.30h. Dissabtes i diumenges d’11 a 14h

Exposició a Can Manyé

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

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme* 
Mostast. Preu: 3 euros. Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme.

20.30h Restaurant Masia Can Cabús
Sopar d’homenatge a les dones treballadores. Preu: 30 euros. Re-
serves a 669486438 / 670641306 o dones.solialella@movistar.es.
Organitza: Associació Dones Solidàries

Dissabte 13 de maig

De 10.30 a 13h Oficina de Turisme*
Passejada pel Parc de la Serralada Litoral. Anem a buscar dòlmens. 
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme alella.ofturisme@alella.cat.

Diumenge 14 de maig

De 10 a 14h La Porxada del Mercat Municipal
Mercat de les puces solidari. Venda de productes de segona mà. 
Organitza: ADANA

10.45h Davant de la plaça d’Antoni Pujadas
Sortida a Barcelona. Barri de Ribera, el Born i Santa Maria del Mar.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig 

11.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Taller familiar. Laboratori de lectura “Amb els cinc sentits”. A càrrec 
de Noemí Caballer. Inscripció prèvia a la Biblioteca. 

20h Can Lleonart
Recital líric. Àries de belcanto i sarsuela. Preu: 10 euros. Reserves: 
630 21 82 24. Venda d’entrades a Foto Baena.
Organitza: ADANA

Dissabte 20 de maig

Dijous 11 de maig
De 9.30 a 13.30h Antigues Escoles Fabra*
Curs de manipulador/a d’aliments. Gratuït. Inscripcions al Servei Lo-
cal d’Ocupació. Inscripcions alella.ocupacio@alella.cat

De 19 a 21h Sala gran de Can Lleonart*
Tast de vins ecològics, naturals i biodinàmics. Preu: 23 euros. Ins-
cripcions a Can Lleonart. www.canlleonart.com

De 10 a 14h La Porxada del Mercat Municipal
Mercat de les puces solidari. Venda de productes de segona mà. 
Organitza: ADANA

12h Plaça de l’Ajuntament* 
Alella Desfila. Passarel·la de moda i complements dels comerços.

Diumenge 21 de maig

18h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Parcs i biblioteques, naturalment! “Dibuixa’m un parc”. A càrrec 
d’Alba Garcia Puig, il·lustradora i Alícia Molina, narradora.

Dimecres 24 de maig

De 19 a 21h Can Lleonart*
Cinc formatges artesans de Catalunya maridats amb cinc vins cata-
lans. Preu: 23 euros. Inscripcions a Can Lleonart. www.canlleonart.com

18h Antigues Escoles Fabra*
Xerrada. Estudis i treball a l’estranger.

Dijous 25 de maig

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Wine Tasting. Proposta de degustació de vins DO Alella en anglès. 
Preu: 7 euros. No cal inscripció prèvia

Dissabte 27 de maig

De 10.30 a 12.30h Oficina de Turisme*
Visita guiada. Les cases senyorials d’Alella + copa de vi DO Alella.  
Cal inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. alella.ofturisme@alella.cat.

Diumenge 28 de maig 

De 17 a 18h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
L’hora del conte. Contes somiadors. A càrrec de Martina Escoda. 

De 19 a 20.30h Antigues Escoles Fabra*
Xerrada sobre els canvis a l’adolescència.

Dimarts 16 de maig

De 20 a 21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Presentació del llibre Verhaeren en España (1888, 1901): paisaje, fes-
tejo y muerte, de l’autor alellenc Valerià Cortès.

Divendres 26 de maig

7.30h Davant de la plaça d’Antoni Pujadas*
Sortida. En burricleta per l’Empordà. Preu: 35 euros. Inscripcions a 
Can Lleonart. www.canlleonart.com

18.30h Espai Jove*
Sessió informativa sobre l’intercanvi a Carquefou. www.alellajove.cat. 

Dimecres 17 de maig
19.30h Can Manyé*
Literatures amb sentits. Shakespeare. vinyaserra@gmail.com.

Dimecres 31 de maig

20h Can Lleonart*
Tertúlia. La vida en parella: claus d’una bona harmonia, a càrrec de 
Joan Cintero. www.canlleonart.com.

Dijous 18 de maig
19.30h Plaça de l’Ajuntament - Can Manyé*
Deu anys de vincles i poemes. Inauguració Espais de Poesia i exposició 
“A escena. Personsatges brossians”.  www.alella.cat/espaisdepoesia.

Divendres 5 de maig



DEL 5 AL 14 DE MAIG
www.alella.cat/espaisdepoesia

ALELLA
DESFILA

passarel·la 
de moda
21 de maig 


