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Les estades musicals Músics en Residència estrenen un programa 
propi que posa en valor la música de cambra. 

Músics a casa nostra



L’alcalde,
Andreu
Francisco i Roger

2 EL FULL

SUMARI

Exemplars i distribució gratuïts a tota la població.

10·11·12
Grups municipals 

13
Acords del Ple Municipal
Revetlles amb precaució. Ull amb 
els petards! 

Serveis i telèfons d’interès 
14

15
Agenda d’activitats

3
En portada
Músics en Residència

CAN CALDERÓ

EDICIÓ I COORDINACIÓ:
Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament d’Alella
D.L. B-17963-84 

Feu-nos arribar els vostres dubtes o suggeriments a alella.comunicacio@alella.cat, consulteu www.alella.cat 
i a través de mòbil alellAPProp i seguiu-nos a facebook i a twitter.  

6
Neteja de franges i camins 
Taller de compostatge casolà 

Les obres de l’àmbit de Can Calderó estan a punt d’acabar. Les 

properes setmanes s’obriran el nou carrer i els aparcaments 

públics. La introducció a darrera hora d’un ajust per part del 

departament de carreteres de la Generalitat farà que el carril 

d’espera a la carretera per facilitar el gir a l’esquerra en sentit 

descendent entri en funcionament unes setmanes més tard.

Aquests habitatges provenen d’una modificació urbanística 

aprovada l’any 2001. El juny de 2003 assumíem el govern 

ERC+La Garnatxa, i a la tardor vam iniciar un procés de 

negociació amb la propietat que ja tenia uns drets adquirits, 

per tal de millorar allò que podien haver començat a construir 

ja aleshores.

D’aquella negociació, el nombre d’habitatges ha acabat pas-

sant de 43 a 56. A canvi, l’Ajuntament d’Alella ha aconseguit:

· El sòl necessari per a l’ampliació de l’Escola Fabra, i la seva 

cessió anticipada l’any 2009 (aquesta s’hauria d’haver fet 

l’any 2015), que va permetre iniciar les obres de l’escola l’any 

2010. Més endavant hauria estat impossible degut a la crisi.

· Una millor solució viària que la prevista inicialment que 

connectarà amb el carrer Les Heures i una nova connexió per 

a vianants fins a les escoles.

· Que l’Ajuntament no hagi hagut de posar ni un euro per a la 

construcció del nou vial, com si passava amb l’acord del 2001. 

· Millorar la implantació dels edificis que ha permés mantenir 

visible la pràctica totalitat de la façana de l’Alella Vinícola i 

de Can Calderó.

· Multiplicar per tres l’espai previst per a l’aparcament. Dis-

posarem de prop de 130 noves places d’estacionament.

· I l’Ajuntament ha obtingut un aprofitament econòmic de 

1.452.000 euros. El 2015 vam rebre un 15% que es va 

destinar a inversions, i el 2017 rebrem el 85% restant que 

servirà per finançar part de les obres del nou Espai d’Arts Es-

cèniques i les obres de millora del Camp d’Esports Municipal.

La modificació de l’entorn de Can Calderó es va produir ja fa 

més de 15 anys. La negociació produïda entre els anys 2003 

i 2006 va endarrerir el seu desenvolupament i ha millorat 

considerablement allò que el poble d’Alella ha acabat rebent 

en compensació.
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Músics amb llum pròpia 
·······················································································································································
Les estades musicals de Músics en Residència estrenen programa propi i se separen del Festival d’Estiu. 
·······················································································································································

Músics en residència

Helena Satué: violí i direcció artística
José Vicente Castelló: trompa i direcció artística
Bernat Prat: violí
Jaume Guri: violí júnior
Lander Echevarría: viola
Lara Fernández: viola
Fernando Arias: violoncel
Oriol Prat: violoncel
Juan Carlos Garvayo: piano
Paulina Dumanaite: piano
Ester Lecha: piano júnior
Vicent Alberola: clarinet

És una proposta única a Catalunya. 
Una joia per als amants de la música 
de cambra que va néixer a Alella, ara fa 
sis anys, a l’aixopluc del paraigües del 
Festival d’Estiu, i que ja s’ha fet gran. 
En els seus sis anys de trajectòria, Mú-
sics en Residència ha deixat de ser un 
projecte per convertir-se en una propos-
ta consolidada amb una singularitat 
especial que li permet volar sol, amb 
identitat pròpia, fora ja del Festival. 

L’Ajuntament ha volgut separar les 
dues propostes musicals amb la volun-
tat de posar en valor i donar relleu a les 
estades musicals i els concerts de mú-
sica de cambra, amb un programa pro-
pi de Músics en Residència. 

L’estrena del programa és el punt 
de partida dels canvis que hauran de 
succeir en els propers anys, marcats 
per l’entrada en funcionament del nou 
espai d’arts escèniques que s’està 
construint al carrer de Santa Madrona,  
i la possibilitat de modificar el calenda-
ri i el contingut de les estades. 

I és que la proposta té un valor afe-
git molt important respecte a l’oferta de 
música clàssica que s’ofereix arreu de 
Catalunya: permet gaudir de formaci-
ons i interpretacions d’obres i autors 
molt difícils de trobar en les programa-
cions habituals de música de cambra. 

Els programa dels dos concerts 

PRIMER CONCERT, 20 de juliol
JOSEPH HAYDN. Trio per a piano, violí i violoncel 
Amb Ester Lecha, Jaume Guri i Fernando Arias
AARON COPLAND. Sextet per a quartet de corda, clarinet i piano 
Amb Bernat Prat, Jaume Guri, Lara Fernández, Oriol Prat, Vicent Alberola i Juan Carlos Garvayo
ERNST VON DOHNÁNYI. Sextet per a piano, violí, viola i violoncel 
Amb Paulina Dumanaite, Helena Satué, Lander Echevarría, Fernando Arias, Vicent Alberola i José Vicente Castelló

SEGON CONCERT, 22 de juliol (enregistrat per Catalunya Música) 
JOHANNES BRAHMS. Trio per a piano, clarinet i violoncel
Amb Paulina Dumanaite, Vicent Alberola i Oriol Prat
GYÖRGY LIGETI. Trio per a violí, trompa i piano 
Amb Helena Satué, José Vicente Castelló i Juan Carlos Garvayo
JOHANNES BRAHMS. Sextet de corda 
Amb Bernat Prat, Jaume Guri, Lander Echevarría, Lara Fernández, Fernando Arias i Oriol Prat

Les entrades dels dos concerts de Músics en Residència a l’Església es posaran a la venda a partir del 15 de juny. 

Enguany participen 10 músics i 2 
júniors, que toquen o han tocat en algu-
nes de les orquestres més importants 
d’arreu d’Europa. Durant una setmana, 
del 17 al 22 de juliol oferiran audicions 
obertes al públic, preparatòries del dos 
concerts que faran a l’Església d’Alella 
el 20 i el 22 de juliol, en els quals s’in-
terpretaran obres de Joseph Haydn, Aa-
ron Copland, Ernst von Dohnányi, Jo-
hannes Brahms i György Ligeti. El 19 

de juliol, a l’Església, alguns dels intèr-
prets participaran en una sessió especi-
al del concert de “Carta blanca” (ano-
menat “Protagonistes”) en el què cada 
músic interpretarà en solitari una peça 
triada per ell mateix.

 Les entrades als concerts es posa-
ran a la venda a partir del 15 de juny a 
l’Oficina de Turisme i a www.codetic-
kets.com. Més informació a www.mu-
sicsenresidencia.org. 
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El Ple aprova el codi de conducta d’alts càrrecs 
···································································································
El control del compliment del Codi de conducta serà una de les funcions que 
s’assignarà a la futura Sindicatura Municipal de Greuges d’Alella

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

El Cadastre comença a enviar 
les notificacions de la regularització cadastral 

La Gerència Regional del Cadastre té 
previst començar a enviar la primera 
quinzena de juny les notificacions dels 
expedients de regularització oberts a 

més d’un miler de finques urbanes i 
rústiques d’Alella en les quals s’han de-
tectat alteracions cadastrals, en el pro-

cés de revisió dut a terme per la Direc-
ció General del Cadastre. 

L’objectiu d’aquesta regularització 
és identificar noves construccions, am-
pliacions de les existents, reformes o 
rehabilitacions que no s’hagin comuni-
cat per part dels seus propietaris al Ca-
dastre. Fonts del Cadastre han informat 
l’Ajuntament que s’han obert 1.136 
expedients de regularització cadastral, 
la major part dels quals són per omissió 
de la construcció de piscines i per am-
pliació de garatges i habitatges. 

És molt important que totes les per-
sones que rebin una notificació estiguin 
atentes al seu contingut per validar que 
s’ajusta a la realitat. En cas que la cor-

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

Les persones que rebin una notificació 
han d’estar atentes al contingut per 
validar que s’ajusta a la realitat i en cas 
contrari han de presentar al·legacions 
en el termini establert. 
···················································

recció que facin no correspongui a la 
situació real de les propietats, cal que 
en el termini que s’estableixi  a la ma-
teixa notificació es presentin les al-
legacions corresponents.

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

···································································································
S’han obert més d’un miler d’expedients en finques rústiques i urbanes en les 
quals s’han detectat alteracions cadastrals. 

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

El Ple municipal va aprovar el passat 
25 de maig el codi de conducta d’alts 
càrrecs de l’Ajuntament d’Alella. El 
Consistori alellenc s’ha adherit al docu-
ment elaborat per la Xarxa de Governs 
Transparents de Catalunya, integrada 
per la Generalitat, les diputacions, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’As-
sociació Catalana de Municipis i Co-
marques i la Federació de Municipis de 
Catalunya. El codi de conducta aprovat 
afecta tant als càrrecs electes com a les 
persones que ocupen la gerència del 
Consorci de Promoció Enoturística del 
Territori DO i de l’Ajuntament. 

El document conté els principis 
ètics i de bon govern al qual s’han de 
sotmetre els alts càrrecs, així com les 
normes de conducta per les quals s’han 

de regir, que inclouen, a més d’uns 
compromisos generals, els compromi-
sos en relació amb els conflictes d’inte-
ressos i grups d’interès i en la relació a 
la ciutadania. 

Com a principis ètics, s’inclou el 
respecte als drets fonamentals i les lli-
bertats públiques, la integritat i l’exem-
plaritat, la igualtat de tracte, la imparci-
alitat i la responsabilitat, entre d’altres. 
Respecte a la relació amb els conflictes 
d’interessos i grups d’interès, els alts 
càrrecs han d’actuar amb independèn-
cia, abstenir-se de participar en els as-
sumptes en què tinguin algun interès 
personal, no acceptar regals o donaci-
ons (fora d’aquells regals de cortesia 
que li siguin lliurats per raó del seu càr-
rec), i no acceptar el pagament de viat-

ges o invitacions a àpats ni esdeveni-
ments que no estiguin relacionats amb 
el seu paper institucional. 

Segons s’estableix a l’acord del 
Ple, les funcions de control del compli-
ment del codi de conducta dels alts 
càrrecs serà assignada a la Sindicatura 
Municipal de Greuges d’Alella, una fi-
gura que es preveu crear properament. 

El codi de conducta es va aprovar 
amb els vots a favor de tots els grups 
presents al plenari (ERC+SxA, AP-CP, 
Gd’A i PP) excepte el de AA-CUP, que 
va decidir abstenir-se per considerar 
que també poden tenir la consideració 
d’alts càrrecs els caps d’àrea i en espe-
ra que es pugui definir el criteri a la 
revisió del Reglament Orgànic Munici-
pal (ROM). 
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Sis noms finalistes per a l’espai d’arts escèniques

Visita d’obres dels regidors i regidores el 29 de maig. 

A partir del 8 de juny es podrà triar el 
nom del futur espai d’arts escèniques 
del carrer de Santa Madrona. Podran 
votar totes les persones majors de 16 
anys que estiguin empadronades a Ale-
lla. La ciutadania podrà triar una de les 
sis opcions que han estat selecciona-
des pel jurat del total de les prop de 
dues-centes (191) propostes presenta-
des en el total de 275 formularis i but-
lletes recollides a través d’Internet i a 
les urnes instal·lades als diferents equi-
paments. Els sis noms són: Can Patati-

na, Casal d’Alella, El nou Casal d’Alella, 
El Pàmpol, El Sauló i Roser Arenas. Van 
ser els més votats pel jurat format per 
l’alcalde i dos regidors del govern, dos 
regidors de l’oposició, dos tècnics mu-
nicipals, dos representants del Casal 
d’Alella i un de l’Institut Alella. 

La votació popular del nom servirà 
per posar a prova el vot electrònic a 
Alella a través de la realització d’una 
prova pilot, impulsada amb la col-
laboració de  l’àrea d’Igualtat i Ciutada-
nia de la Diputació de Barcelona.

Vot electrònic 
Es podrà votar electrònicament, des de 
l’ordinador o qualsevol dispositiu mò-
bil, a través de la plataforma que esta-
rà operativa del 8 al 19 de juny  (a les 
12h) des de www.alella.cat/trianom. 
Només caldrà facilitar el número de 
DNI, per verificar l’inclusió en el cens 
de votants, i el número de telèfon per 
rebre el codi que permetrà votar. Tam-

bé es podrà votar de forma presencial 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-
ons emeses són de persones residents 
a Alella, de 16 anys o més.

·······················································································································································
La ciutadania podrà triar el nom que prefereixi mitjançant un sistema de vot electrònic entre el 8 i el 19 de juny.

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

Les sis opcions 
Can Patatina 
Casal d’Alella
El nou Casal d’Alella
El Pàmpol
El Sauló 
Roser Arenas 

Una sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) ha decla-
rat la nul·litat del Decret 150/2013 del 
9 d’abril de 2013 de la Generalitat pel 
qual s’aprova la modificació del Pla 
d’espais d’interès natural (PEIN) de la 
Conreria-Sant Mateu-Cèllecs, del qual 
forma part la Serralada Litoral, al con-
siderar que es tracta d’un planejament 
territorial sectorial que es va modificar 
sense realitzar la preceptiva avaluació 
ambiental estratègica. 

La sentència, del 28 de març, esti-
ma el recurs contenciós administratiu 
interposat per Rials SA contra la modi-
ficació del PEIN. Aquesta modificació 
suposa un increment de prop de 3.000 
ha de la superfície protegida, que pas-
sa de 4.700 a 7.400 ha, entre les 

Sentència contra l’ampliació del 
PEIN del Parc Serralada Litoral

quals s’inclouen els terrenys propietat 
de Rials SA.  

La Generalitat de Catalunya ha pre-
sentat recurs de cassació contra la sen-
tència.  En cas que el recurs no prospe-
ri, la Generalitat haurà de refer la 
modificació incorporant els estudis 
d’avaluació ambiental. 

La decisió judicial, en cap cas, su-
posa que es pugui construir a la Vall de 
Rials, un espai protegit com a zona no 
urbanitzable pel Pla Ordenació Urba-
nística Municipal (POUM), aprovat 
l’any 2014, que també ha estat recor-
regut per Rials SA. 

Al febrer de 2017, el Tribunal Su-
prem va anul·lar l’ampliació del Parc 
Natural del Montseny per la manca 
dels estudis d’avaluació ambiental. 

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

Alella celebra per primera vegada 
el dia de l’alliberament LGTBI
L’Ajuntament commemora en-
guany, per primera vegada, el Dia 
de l’Alliberament de Lesbianes, 
Gais, Transsexuals, Bisexuals  i In-
tersexuals (LGTBI), una jornada 
festiva i reivindicativa amb la qual 
es demana la plena igualtat per a 
les persones LGTBI i la tolerància 
per la diversitat. Les activitats 
s’han programat per al dia 22 de 
juny per commemorar aquesta dia-
da. De 18.30 a 21.20h, els car-
rers del poble acolliran la perfor-
mance Dóna veu al desig, una 
acció participativa de Les Mireies, 
que pretén donar veu a allò que es 
silencia. A partir de les 21.30h, a 
la Plaça de l’Ajuntament, hi haurà 
cinema a la fresca amb la projecció 
de la pel·lícula Pride (Orgull), una 
comèdia britànica basada en fets 
reals. 
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Neteja de franges i camins per lluitar contra el foc

Per tal de minimitzar el risc d’incendis 
forestals, l’Ajuntament ja ha començat 
a prendre mesures preventives, junta-
ment amb la col·laboració d’altres ad-
ministracions que també actuen en el 
territori. 

A finals de maig es van iniciar els 
treballs de manteniment i neteja de les 
pistes forestals incloses al Pla de Pre-
venció d’Incendis (PPI).

Les actuacions d’aquesta campa-
nya se centren en el repàs del ferm i la 
neteja de les vores de la pista carenera, 
des del barri d’Alella Parc fins a les vi-
nyes del Turó del Galzeran; de la pista 
que va de Font de Cera al camp de tir; 
i de la pista que comunica els barris de 
Can Comulada i Mas Coll. En total 
s’actuarà en 4,4 km de pistes forestals. 
El cost dels treballs ascendeix a 

6.579€, dels quals el 90% els assu-
meix la Diputació de Barcelona i el 
10% restant, l’Ajuntament.

Manteniment de les franges
Paralel·lament, l’Ajuntament ha adju-
dicat a l’empresa Estudios y Contratas 
Silvicolas SL els treballs de neteja i 
manteniment de les franges perimen-
trals de protecció contra incendis fo-
restals als barris de Can Magarola, 
Font de Cera, Alella Parc, Mas Coll, 
Coma Fosca, Can Comulada i Nova 
Alella-Cal Baró. Aquests treballs es re-
alitzen cada dos anys a tots els nuclis 
vulnerables i cada any als barris de 
Can Comulada i Nova Alella. El cost 
d’aquests treballs, que es preveuen re-
alitzar en un màxim de cinc setmanes, 
s’eleva a 27.951€.

Enguany es farà manteniment de totes les franges. 

A mitjan juny es preveu posar en 
marxa els diversos operatius de pre-
venció i vigilància que es duen a terme 
des de la xarxa de Parcs de la Diputa-
ció, del Consorci del Parc de la Serrala-
da Litoral i de les Agrupacions de De-
fensa Forestal (ADF).

···································································································
Enguany es farà el manteniment de totes les franges de protecció perimetral 
dels barris de muntanya i de tres pistes forestals. 

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

Neteja de plantes invasores a la 
zona verda de la Pedrera
El Cercle de Voluntaris dels Parcs 
Naturals, en col·laboració amb 
l'ADF Alella, el Consorci del Parc de 
la Serralada Litoral i l'Ajuntament, 
va fer el 20 de maig una actuació 
per intentar eradicar diverses plan-
tes invasores o al·lòctones de la Pe-
drera. Concretament van tallar i re-
tirar la femera o tabac americà 
(Nicotiana glauca), la figuera del 
diable o ricí (Ricinus communis) i 
diverses plantes del gènere Rumex. 
Hi van participar una trentena de 
persones i es va omplir un conteni-
dor de 15 m3 de capacitat.

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

Taller de compostatge casolà per 
celebrar el Dia del Medi Ambient
L’Ajuntament s’afegeix als actes del Dia 
Internacional del Medi Ambient, que se 
celebra el 5 de juny, amb l’organització 
d’un taller de compostatge casolà que 
es durà a terme el dissabte 10 de juny 
a Can Lleonart. A la sessió, que es farà 
d’11 a 13h, s’explicarà com es fa i 
quins són els beneficis de fer compos-
tatge a casa. 

El taller és obert a tothom que tin-
gui interès en el tema. A més, les per-
sones empadronades a Alella que vul-
guin fer compostatge i no disposin de 
compostador poden sol·licitar-ne un en 
el mateix formulari d’inscripció al taller. 
Els compostadors es lliuraran al final 
de la sessió. 

Les inscripcions al taller de com-
postatge es poden fer fins al 9 de juny 
emplenant el formulari de la pàgina 
web www.alella.cat/mediambient.

Actualment, més de 300 famílies 

fan compostatge casolà i gaudeixen, 
per aquesta pràctica, d’una bonificació 
del 20% en la taxa de residus.

Lliurament de bosses compostables
Del 26 de juny a l’1 de juliol es farà el 
segon lliurament de bosses composta-
bles de l’any. Les famílies que recullin 
les bosses en els dos lliuraments de 
l’any tindran dret a una bonificació del 
10% en la taxa de residus.
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L’aula d’estudi torna a obrir
L’Espai Jove torna a posar a dispo-
sició del jovent, de 16 a 30 anys, 
una sala d’estudis perquè puguin 
preparar els exàmens i treballs en 
un espai adequat per estudiar. La 
sala té accés gratuït a Internet i dis-
posa d’un espai habilitat per men-
jar i beure. L’aula romandrà oberta 
fins al 30 de juny. Consulteu els 
horaris a www.alellajove.cat. 

Inscripcions Escola de Dansa
Del 15 de juny al 13 de juliol es fan 
les inscripcions del nou alumnat a 
l’Escola de Dansa. Si la demanda 
supera l’oferta de places es farà un 
sorteig el 14 de juliol a les 10h.  
Fins al 9 de juny es poden adquirir 
a l’Oficina de Turisme les entrades 
per al Festival de fi de curs que es 
farà el 10 de juny al Teatre La Mas-
sa de Vilassar de Dalt.

Cursos per a adults a CFA - Espai Actiu

El Centre de Formació d’Adults - Espai 
Actiu segueix oferint cursos de formació 
contínua per adults, amb una clara vo-
cació de millorar el perfil professional i 

l’ocupabilitat a través dels cursos que 
s’hi imparteixen. Enguany s’impulsen 
els cursos per assolir les competències 
bàsiques en llengua estrangera. 

Preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de Grau Superior 
Curs oficial, permet afegir fins a 2 punts directes a la nota obtinguda a la prova.
Preparació per la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys
Per a persones que volen completar la seva formació amb estudis universitaris.
IDIOMES
Anglès A1, anglès A2.1 i anglès A2.2
Curs oficial d’anglès. La superació del curs certifica el nivell inicial o bàsic del MECR
Anglès B2 (First Certificate in English)
Curs orientat a preparar la prova, per lliure, per obtenir el certificat oficial B2 del MECR. 
Català conversa 
Trobades orientades a iniciar-se en la conversa del català i guanyar fluïdesa.
Català nivells A, B, C1 i C2
Curs orientat a persones que volen optar al certificat de la Secretaria de Política Lingüística de la Generali-
tat de Catalunya. 
Castellà A2
Ensenyament inicial i bàsic de llengua oral i escrita en castellà.
Francès A2
Curs oficial. La superació del curs certifica el nivell  bàsic del MCER. 

L’oferta formativa del proper curs 

·······················································································································································
Les preinscripcions es poden fer del 19 al 29 de juny, de 18 a 20h, a les antigues Escoles Fabra. 

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

Així el programa ofereix preparació 
per a l’obtenció dels certificats de cata-
là de la Secretaria de Política Lingüísti-
ca de la Generalitat de Catalunya; cur-
sos oficials d’anglès i francès amb el 
qual s’obté el certificat del nivell inicial 
o bàsic del MECR (Marc Europeu Comú 
de Referència). L’oferta 2017-2018 
manté els cursos de preparació per a 
les proves d’accés als cicles formatius 
de grau superior i la d’accés a la univer-
sitat per a majors de 25 i 45 anys.

També inclou classes de conversa 
en català per iniciar-se en l’idioma i 
guanyar fluïdesa, i un curs d’ensenya-
ment inicial i bàsic de llengua oral i 
escrita en castellà.

Les inscripcions es fan del 19 al 29 
de juny a les antigues Escoles Fabra. 
Les persones preinscrites hauran de for-
malitzar la matrícula del 4 al 14 de se-
tembre. El 28 de setembre, a les 19h,  
es farà la reunió d’inici de curs i les clas-
ses començaran el 2 d’octubre. Més in-
formació a www.alella.cat/espaiactiu.

Un recorregut per la Catalunya 
vitivinícola als Juliols de la UB 
“La Catalunya Vitivinícola avui: redes-
cobrint la identitat”, és el títol del curs 
dels Juliols de la UB, programat per 
l’Ajuntament amb la col·laboració de la 
Universitat de Barcelona. Les classes 
s’impartiran a Can Manyé i als cellers 
Alta Alella i Bouquet d’Alella, del 10 al 
14 de juliol. Seran cinc sessions, de 16 
a 20.30h, dirigides per especialistes del 
món del vi i del territori, a través de les 
quals s’oferirà una visió global del mapa 
vitivinícola català incidint en la situació 
actual i les tendències del sector. 

Les classes són obertes a totes les 
persones majors de 16 anys que tin-
guin interès per aquest tema. Al curs 
s’estudiaran les diferents denominaci-

ons d’origen catalanes, els territoris, 
les varietats de raïm i les metodologies 
d’elaboració del vi a Catalunya. El curs 
està coordinat enguany per Sigrid Gui-
llem, llicenciada en Ciències de la In-
formació i especialista en comunicació 
enoturística. Les inscripcions són ober-
tes fins al 9 de juliol. 

Quinze beques per participar
L’Ajuntament convoca quinze beques 
per poder assistir al curs. Les instànci-
es per les sol·licituds de beques es po-
den presentar fins al 15 de juny i les 
persones que les sol·licitin no hauran 
de fer les inscripcions als Juliols. Més 
informació a www.alella.cat/juliolsub.

·······························································································
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Passaport a l’aventura 
La Biblioteca Ferrer i Guàrdia anima 
la canalla a gaudir de la lectura 
durant l’estiu d’una manera diverti-
da, amb el “Passaport a l’aventu-
ra”. La iniciativa s’adreça a infants 
de 5 a 13 anys i consisteix en fer un 
recorregut per els parcs de fauna de 
Catalunya. Cada infant tindrà un 
passaport que s’anirà segellant 
amb cada llibre que llegeixin entre 
el 21 de juny i el 6 de setembre. 

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 canlleonart.com. 

Quina pel·lícula voleu veure 
al cinema a la fresca? 
Del 21 al 28 de juny podeu votar la 
pel·lícula que voleu veure al cine-
ma a la fresca a la Festa Major.  Es 
pot triar entre vuit propostes aptes 
per a tots els públics: El Libro de 
la Selva, Cigonyes, Vaiana, Masco-
tes, Buscant a Dory, Canta, El meu 
amic el gegant, El petit príncep. 
Es pot votar a través de la pàgina 
www.alella.cat/cinemafresca. 

Moda i models locals 
a Alella Desfila
Una vintena de comerços van mos-
trar els seus articles de moda de la 
temporada a la passarel·la de moda 
Alella Desfila que es va celebrar el 
21 de maig a la Plaça de l’Ajunta-
ment. Com en anys anteriors, la 
passarel·la va atreure moltes perso-
nes que van poder veure desfilar els 
seus familiars, veïns i veïnes, con-
vertits en models per un dia, i les 
coreografies de les alumnes de l’Es-
cola de Dansa. 

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

Silenci/s a Can Manyé 

Comerços oberts fins a mitjanit, musica, ball, màgia, tast al mercat...

Després de l’èxit de la primera edició, 
Alella torna a repetir la seva particular 
versió del shopping night amb la Nit 
del Comerç que se celebra el 10 de 
juny. Els comerços adherits a la inicia-
tiva allargaran l’horari comercial fins a 

Plaça de l’Ajuntament
Concerts en directe
20-22h ON-plugged
22-24h La banda del Pi Petit
Torrent Vallbona / Santa Eulàlia
20-24h DJ Sound Màrius
20-24h Photocall 
20.30-21h Country Casal Gent Gran Can Gaza
22.30-23h Country Associació de Dones 
Montserrat Roig

la mitja nit i mentrestant passaran 
moltes coses al centre del poble: un 
tast al mercat, l’Enotast i el Mostast, 
música en directe, màgia i moltes més 
sorpreses que animaran a tothom a sor-
tir al carrer.  

Carrer d’Anselm Clavé
20.30-21.30h Coral Municipal d’Alella 
Mercat Municipal
20-24h Tast al Mercat
Oficina de Turisme
20-21.30h Enotast i Mostast
Actuacions itinerants al centre
20-21.30h Timbalers del Most
21-22h Músics del CEM Ressò
20-24h Xanquers de Todozancos
20-24h Màgia amb David Stromboli

Nit del Comerç i molt més 

Can Manyé acull del 9 de juny al 3 de 
juliol “Silenci/s”, una exposició col-
lectiva dels artistes Félix Blume, Albert 
Bayona, Carme Garolera, Ricard 
Aymar, Ignasi Villares i Jordi Tolosa. Es 
tracta d’una aproximació al concepte 
del silenci des de les perspectives per-
sonals de sis artistes que indaguen as-

pectes: espais interiors, l'observació 
del paisatge mitjançant els seus recor-
reguts, la reflexió sobre el territori, el 
silenci com a buit en contraposició al 
llenguatge, i finalment el silenci indivi-
dual i la reflexió sobre la mort. Comis-
sariada per Jordi Tolosa, la mostra està 
integrada per obres pictòriques, escul-
tures, composicions i un audiovisual en 
format de documental que recull la sin-
gularitat d’un paisatge al bell mig dels 
Monegres i una sèrie de fotografies en 
blanc i negre de l’artista alellenc Ricard 
Aymar. 

Exposicions itinerants de Can Manyé
L’exposició “El cel prim” de Berta Vallri-
bera, després d’haver estat exposada al 
16è Festival Nacional de poesia de Sant 
Cugat, ara itinera a l’Espai Betúlia de 
Badalona. Produïda per Can Manyé, es 
podrà visitar del 12 de juny al 28 de 
juliol. El Departament de Cultura de la 
Generalitat ha demanat a Can Manyé 
que presenti per itinerar l’exposició “Ar-
xivar el paisatge”, comissariada per Ar-
tur Muñoz i amb peces d’alumnes de 
les escoles Fabra i la Serreta d’Alella.
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Sant Joan a la Riera 
La flama arribarà el 23 de juny, a 
les 21.30h, a la Riera Principal, on 
serà rebuda per la colla dels Trabu-
caires del Vi d’Alella. L’encesa de la 
foguera donarà el tret de sortida a 
la festa de Sant Joan, amb botifar-
rada popular, coca, cava i música 
de revetlla. 

Premis “Alella Valora l’Esport”
El 30 de juny se celebrarà la festa 
de l’esport alellenc, amb el lliura-
ment de la 4a edició dels Premis 
Alella Valora l’Esport. L’acte tindrà 
lloc al Pavelló Municipal a partir de 
les 19.30h. Per assistir-hi cal reco-
llir les entrades gratuïtes a les ofici-
nes del Pavelló a partir del 15 de 
juny. Més informació a www.alella.
cat/valoralesport

La Festa del Joc i de l’Esport
L’àrea d’Esports de l’Ajuntament us 
anima a practicar l’esport en famí-
lia, d’una manera lúdica i divertida, 
amb la Festa del Joc i de l’Esport 
que se celebra el cap de setmana 
17 i 18 de juny. Dissabte al matí es 
faran activitats aquàtiques, entre-
nament funcionals i una jornada 
atlètica que inclourà un tast de trail 
running. Diumenge, d’11 a 14h i 
de 17 a 20h, hi haurà activitats 
lúdiques i esportives per a totes les 
edats: inflables, circuit d’aventura 
infantil, circuit de bicicletes i karts 
a pedals, mini-tennis, tennis taula, 
volei, bàsquet, futbol sala, rugbi i 
molt més, amb la col·laboració de 
les entitats esportives d’Alella. 

La Caminada dels Tres Pobles
Més de 1.200 persones van parti-
cipar en la dotzena edició de la 
Caminada dels Tres Pobles que es 
va celebrar l’11 de maig. Organit-
zada pels ajuntaments d’Alella, El 
Masnou i Teià, la caminada és una 
de les cites més esperades de la 
temporada pels veïns i veïnes dels 
tres pobles. 

Aniversari poètic  

Pau Riba i tots els poetes que van participar a la festa. Orquestra Pamboli i recital Amb veu de dona.

Les jornades més actives 
Alella va celebrar del 15 al 28 de maig 
la desena edició de les Jornades de la 
Gent Gran Activa amb més d’una vinte-
na d’activitats que van comptar amb la 

Més de 1200 persones van assistir a 
nombroses activitats del programa de la 
desena edició d’Espais de Poesia, que 
es va celebrar del 5 al 14 de maig, i en 

Taller intergeneracional i teatre de contes. Creps i somriures i Dinar d’Homenatge a la Gent Gran. 

implicació i la col·laboració de les resi-
dències, centres escolars, entitats, co-
merços i moltes persones voluntàries 
del poble.

la qual van participar mig centenar de 
poetes catalans. A la celebració dels 10 
anys també van col·laborar els centres 
educatius i les residències del poble.
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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 Can Patatina, Casal d’Alella, Roser Arenas...i el 3%

A partir del 8 de juny tens la oportunitat de votar 
per batejar el nou Espai d’Arts Escèniques construït 
sobre  l’antic Casal d’Alella al C/ Santa Madrona.  
Les propostes de 275 persones han donat lloc a un 
llistat de 190 possibles noms. Un cop descartada 
una quarantena, com “Casal del 3%”, el tribunal 
ha triat les sis que aniran a votació. Ens agradaria 
que el nou equipament tingués nom de dona, 
doncs no en tenim cap al poble, però pensem 
que el nom no fa la cosa. Comprenem  molt be la 
persona que ha proposat “Vostè ha arribat al límit 
de la participació”, i parla de “folklore participatiu”, 
doncs en 6 anys, el govern només ens ha proposat 
votar un nom o triar una escultura.

També Gent d’Alella proposa processos reals 
de co-decisió.  No som prou grans per saber si el 
nostre poble necessita o no un gerent?. Per opinar 
sobre quines inversions son prioritàries ? Quines 
millores necessita el nostre barri o urbanització?. Si 
apostem per les renovables?...

Hem d’ actualitzar el nostre Reglament Orgànic 
Municipal (ROM), que és de l’any 1991 (!!!), 
perquè regula l’organització i el funcionament de 
l’Ajuntament. Si ens creiem que és la casa de tots, 
perquè no fer un procés participatiu?; altres pobles 
l’han fet...

A la meitat del mandat 2015-2019

La gent d’Esquerra Republicana de Catalunya-
Sumem per Alella ens vàrem presentar a les elec-
cions municipals amb el compromís de treballar 
amb honestedat i transparència i amb la voluntat 
de continuar fent avançar Alella.

El programa es va materialitzant. Les inversi-
ons previstes es troben en diferents fases d’execu-
ció o planificació: la recuperació del celler de Can 
Magarola, la construcció del nou espai cultural 
del carrer Santa Madrona, les obres per millorar 
l’accessibilitat a l’edifici de l’Ajuntament, la instal-
lació de les càmeres de control de matrícules, 
l’adequació de nous espais públics, les millores en 
el camp municipal d’esports i el pavelló, les de 
l’enllumenat i la pavimentació d’alguns barris, les 
obres per eixamplar el carrer Lleida... són exem-
ples de la tasca ja acabada o en curs. 

Les activitats culturals i artístiques als equipa-
ments de Can Lleonart, Can Manyé i la biblioteca, 
així com les propostes turístiques i enoturístiques 
tenen un elevat grau de satisfacció per part dels 
usuaris. S’han engegat nous projectes culturals i 
de lleure per a infants, adolescents i joves, i apos-
tem perquè l’atenció a les persones, en tots els 
seus vessants, sigui de qualitat. 

Treballem per al medi ambient. S’han millorat 

Anant a l’últim Ple: tenim un govern que 
continua alimentant la voracitat especulativa i ha 
tornat a posar pont de planta als negocis privats. 
Ara ha estat la renuncia al dret de retracte sobre 
Can Xeco Monnar: hi  podríem posar en marxa una 
escola-taller per a la seva rehabilitació, amb el que 
generaríem llocs de treball, i en acabar, passar a 
tenir un equipament que faci servei a la industria 
del vi. 

Ja hem vist clarament que d’exercir nosaltres el 
dret de retracte sobre els Escolapis, les plusvàlues 
haguessin anat a parar a les arques de l’ajuntament, 
però tossudament el govern ho nega.

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

els percentatges de recollida selectiva dels residus 
i treballem per a la millora contínua del sistema 
de recollida. En els terrenys boscosos de titulari-
tat municipal hem intervingut per a lluitar contra 
les plagues de l’arbrat. Hem aconseguit millores 
importants en el transport públic: Alella ha doblat 
la seva comunicació amb Barcelona amb la línia 
d’autobusos. 

Estem engegant diversos mecanismes i òrgans 
que facilitin la participació de la ciutadania en els 
afers públics municipals:  el reglament de partici-
pació, les audiències públiques, la sindicatura de 
greuges municipal, entre d’altres.

Tota aquesta acció de govern es pot materia-
litzar perquè comptem amb l’eficàcia i la profes-
sionalitat del personal de l’Ajuntament. Un èxit 
sempre és el resultat d’una feina d’equip. Amb tot, 
en el camí d’avançar sempre hi ha dificultats. A 
vegades surten entrebancs i no es pot arribar a tot 
tan aviat com voldríem. Però això no ens ha pas 
d’aturar. 

Tampoc ens aturarem en el nostre compromís 
d’estar al costat de la majoria de la ciutadania en 
el procés democràtic per tal de dur Catalunya, si 
així ho decideix la seva gent, a ser un país inde-
pendent. 

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

PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ

ALTERNATIVA PER ALELLA-CUP Asfalt; Foresta; Camps

A Alella hi ha en termes generals un terç de super-
fície urbana, un terç de superfície forestal i un terç 
de superfície agrícola.

Amb el darrer planejament s’ha establert sobre 
paper la protecció de l’entorn rústic, però tanma-
teix ni en el darrer mandat ni en els dos anys que 
portem d’aquest s’ha aplicat cap mesura de gestió 
que a més de la protecció de les paraules aporti 
garanties de que es preserva la seva integritat física 
i la funcionalitat dels seus valors naturals.

Aquests dos terços del nostre entorn reben ac-
tualment un tractament de perifèria: gestió míni-
ma per evitar que hi hagi problemes d’incendis als 
vorals de les urbanitzacions, ajuts modestos a les 
explotacions vigents i autorització de projectes cla-
rament urbans en sòl no urbanitzable amb l’excusa 
de recuperació del patrimoni històric.

Des de que vam entrar a l’Ajuntament insis-
tim en que ens cal una política de recuperació de 
l’aprofitament agrícola i forestal, una definició clara 
dels camins rurals i recosir els vincles del poble 
amb la seva tradició pagesa aprofundint en la ges-
tió més enllà que les caves privades puguin fer (i 
per la que brindem). Així vam aconseguir incloure-
ho en el PAM i en aquest sentit no hem deixat de 
fer propostes al govern que han estat desateses fins 

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

El nom del Casal

Iniciem en aquest mes de juny un procés participa-
tiu per definir un nom que ja existia, el del Casal en 
el nou equipament cultural.

Hem de recordar que gràcies a la generositat del 
Casal d’Alella en cedir la seva propietat,  el nostre 
poble disposarà d’un equipament socio-cultural al 
qual se li podrà treure un gran rendiment. Discu-
tir ara el nom de l’equipament mitjançant aquest 
procés, no deixa de ser un acte de desagraïment 
impropi de qui governa i injust per a qui de bona 
fe va creure que hi haurien coses inalterables i in-
negociables.

Els processos participatius ens haurien de servir 
per coses de calat, com decidir sobre partides espe-
cífiques del pressupost (nosaltres  explicàvem com 
en el nostre programa electoral), què ens agrada-
ria poder fer al nostre barri, quins projectes socials 
hauríem de participar-hi, etc. Obrir un procés par-
ticipatiu per votar el nom del Casal, és si més no, 
una deslleialtat que el col·lectiu no es mereix sota 
cap circumstancia.

D’altra banda continuem sense rebre informa-
ció sobre les ocupacions a Alella. Els veïns i ve-
ïnes afectades queden perplexes davant l’actitud 
passiva de la nostra administració. Si bé som co-
neixedors que l’actual legislació provoca situacions 

a la data.
El canvi climàtic, la dependència de la ciutat, la 

nova bombolla immobiliària creixent, l’abandó dels 
camps i la terciarització quasi total del treball al 
municipi són factors que a hores d’ara no ajuden 
a aquesta benvolguda recuperació. L’exemple del 
Tomicus matant els pins i la seva expansió sense 
resistència mostra com de vulnerable és aquest en-
torn tant nostre, tant apreciat i a l’hora tant aban-
donat. 

Posem en valor el nostre patrimoni natural i 
tradicional, invertim en projectes de gestió i recu-
peració i fem-ne una prioritat per evitar afavorir els 
somnis més humits dels voltors especuladors gira-
voltant a l’espera d’urbanitzar el que ens queda de 
camps fèrtils i boscos i prats. No són cabòries, ho 
estem veient al nostre entorn. Que ens ho deixem 
perdre o com a poble recuperem els vincles i l’or-
gull rural només depèn de nosaltres. 

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

incomprensibles que premien al delinqüent i cas-
tiguen al ciutadà, els Ajuntaments tenen la potes-
tat de posar les coses difícils als qui volen viure al 
marge de la llei i fora de les normes de convivència. 
Davant aquesta xacra, la nostra policia i el nostre 
govern han de fer pressió. Pressió continua, diària 
si cal, per no acabar assumint el que indubtable-
ment no és normal ni acceptable. Alella no pot ser 
refugi d’aquells elements que no comparteixen les 
normes establertes per tothom. Encetem doncs la 
segona part del mandat tristament desinformats i 
jugant a la participació en allò que no cal.
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Annerose Bloss
673644807
blossga@alella.cat
annerosebloss@
hotmail.com

PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS L’esport, molt més que activitat física 

Arribem al final del curs escolar i amb ell el final de 
les activitats del curs de l’Escola d’iniciació Espor-
tiva. Són molts els nens i nenes d’Alella que parti-
cipen de les propostes que s’ofereixen des de l’àrea 
d’esports de l’Ajuntament. Per nosaltres és cabdal 
la importància que donem a la pràctica de l’activi-
tat física en aquestes edats, com a instrument que 
afavoreix la salut, el benestar físic i emocional i per 
la important funció social i educativa en la promoció 
de valors com el treball en equip, la solidaritat o el 
respecte a les normes que se’n desprenen amb la 
seva pràctica. I és en aquest sentit que volem conti-
nuar treballant, fomentant l’esport des de ben petits, 
perquè gaudeixin jugant però alhora es desenvolu-
pin com a persones i ciutadans del demà.

El programa “Alella Valora l’Esport” vol posar en 
valor i dinamitzar la pràctica de l’esport i l’activitat 
física al nostre municipi, des de diferents vessants. 
En aquesta línia, estem  treballant en una nova pro-
posta en forma de jornades dedicades a l’esport des 
de l’àmbit de la salut i de la formació de base, amb 
espais de relació, intercanvi i reflexió sobre l’activitat 
física i l’esport i amb un tema transversal a través de 
conferències i tallers per a famílies, entitats esporti-
ves i professionals de l’àmbit. Una altra vessant del 
programa, i també una prioritat, és fomentar l’esport 

Glòria Mans
manscg@alella.cat

Robatori o desaparició de 3 arxius històric de la Falange?

Fa uns anys van desaparèixer 3 arxius històrics de 
l’Ajuntament i es va posar una denúncia únicament 
a l’oficina de la policia municipal d’Alella quan el 
que s’havia de fer legalment era haver-la presen-
tat als Mossos. Així, el cos de la policia científica 
s’hagués ocupat del robatori o desaparició o simple-
ment haver pres empremtes. 

Ara, després d’aquesta neteja “bruta” i miste-
riosa desaparició de 3 arxius que segons l’alcalde 
Francisco contenien papers de la Falange, es vol 
traslladar la resta d’arxius històrics cap a l’arxiu co-
marcal del Maresme amb un cost considerable per 
a la població. La pregunta és: durant els 14 anys 
que ERC mana al poble aquests arxius s’han pogut 
podrir i ara de sobte es pren aquesta decisió amb 
l’excusa de la reforma del consistori? Aquí s’amaga 
alguna cosa i és hora d’exigir responsabilitats abans 
que es borrin els rastres! 

El mateix referent a les múltiples estelades 
posades al mobiliari municipal! Ja és hora senyor 
Francisco que deixi de vetllar únicament per la seva 
gent, vostè és l’alcalde de tots els ciutadans d’Alella. 
És hora d’investigar qui són els que posen estelades 
als fanals públics. A Can Lleonart ha d’estar la ban-
dera espanyola i catalana, cap altra més. Dir que 
preneu nota de la nostra protesta no ens serveix!

femení i aconseguir que més nenes i noies practi-
quin esport de forma habitual en el nostre municipi.

Els dies 17 i 18 de juny, la Festa del Joc i de 
l’Esport oferirà múltiples activitats amb l’objectiu 
d’apropar els equipaments esportius municipals 
i les diferents modalitats esportives a tots els ale-
llencs i alellenques i en les que hi podreu participar 
amb la família i els amics. La temporada d’enguany 
l’acabem amb la celebració de la 4a edició dels Pre-
mis Alella Valora l’Esport amb els que reconeixem 
els èxits i mèrits esportius de totes aquelles perso-
nes i entitats d’Alella que hagin tingut una actua-
ció destacada en la seva modalitat esportiva. Des 
d’aquestes línies, volem agrair a les entitats i a totes 
aquelles persones que any rera any treballen perquè 
l’esport a Alella estigui a l’abast de tothom. 

Annerose Bloss, 
portaveu del grup municipal PP

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP
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Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 27 D’ABRIL DE 2017.  Consulteu les actes senceres del Ple  www.alella.cat 

Aprovació inicial de la modificació del Reglament de Par-
ticipació Ciutadana. 
El Ple va aprovar inicialment una modificació del Regla-
ment de Participació Ciutadana que incorpora un article 
19.3 referent a la creació de l’Audiència pública prèvia al 
Ple. Aquest article estableix que l’alcalde/ssa convocarà 
una Audiència pública prèvia a cada sessió ordinària del 
Ple municipal en la què els veïns i les veïnes podran inter-
venir per formular els precs i les preguntes que considerin 
oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de 
competència municipal. La sessió es convocarà mitja hora 
abans dels plens ordinaris i tindrà una durada màxima de 
25 minuts. El funcionament de les sessions serà el se-
güent: 
- Els veïns i veïnes que vulguin intervenir s’han d’inscriu-
re, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà 
referència la seva intervenció, mitjançant el web de l’Ajun-
tament, una instància presentada a l’OAC o a la llista que 
es posarà a disposició del públic mitjà hora abans de l’inici 
de la sessió a l’entrada de la sala de plens. 
- Les intervencions s’hauran de fer per ordre de sol·licitud. 
en cas que hi hagi més sol·licituds que temps per inter-
venir, les que quedin pendents han de ser ateses en la 

següent sessió. 
- Les persones han de disposar d’un temps màxim de tres 
minuts per dur  a terme la seva intervenció.
- L’alcalde/ssa pot donar resposta directament o demanar 
al regidor/a interpel·lat/da responsable de la matèria que 
respongui. En cas que no es pugui donar resposta al mo-
ment, s’ha de respondre per escrit en un el termini màxim 
de 20 dies.
- Una vegada se li hagi donat resposta, la persona podrà 
disposar d’una única rèplica d’un minut si així ho sol·licita.

La modificació aprovada inicialment està en període de in-
formació pública des del 16 de maig al 27 de juny. 
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

Abans de manipular els petards
•	 Assegureu-vos de comprar els productes pirotècnics en un establiment autoritzat.
•	 No us guardeu petards a les butxaques.
•	 Cal llegir les instruccions de cada article.

En encendre els petards
•	 No enceneu petards dins les cases, ni els llanceu des de balconades ni finestres.
•	 Abans de manipular els petards...
•	 No subjecteu els petards amb les mans ni els poseu a prop de la cara ni del cos.
•	 Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic: metxes i similars.
•	 Enceneu sempre la metxa per l’extrem, perquè us doni temps d’enretirar-vos
•	 Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo.
•	 No llanceu mai petards contra ningú.

On encendre els petards amb seguretat
•	 No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions 

de persones.
•	 Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar portes 

i finestres.
•	 Vigileu que no hi hagi a la vora líquids inflamables. S’encenen fàcilment i els vapors 

poden explotar.

No manipuleu els petards...
•	 No talleu el tro final de les traques, poden explotar amb violència.
•	 No fiqueu mai petards dins de totxanes ni ampolles, perquè en explotar fan metra-

lla que pot fer molt de mal.

Fem la festa segura
Està prohibit llançar
coets a menys de 500 metres 
de les zones boscoses.

Més informació a 
www.alella.cat/festasegura 

Revetlles amb precaució. Ull amb els petards! 

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP
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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 13 al 18 de juny i de l’11 al 16 de juliol
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 el 16 de juny de 10.30 a 13h (www.alella.cat/busconsum)

BUS CONSUM

Properes sessions per tramitar DNI electrònic: 27 de juny, 22 de setembre (presentació) i 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: JULIOL - AGOST

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

20h Can Manyé*
Inauguració de l’exposició col·lectiva “Silenci/s”. Fins al 3 de juliol.

Divendres 9 de juny

Del 9 juny al 3 de juliol
Silenci/s. Col·lectiva de Félix Blume, Albert  Bayona, Carme Garolera, 
Ricard Aymar, Ignasi Villares, comissariada per Jordi Tolosa. 

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

Exposició a Can Manyé

10h El Bosquet* 
XLIII Aplec de l’Arròs. Concurs d’arrossos i paelles. Inscripcions al 
mateix lloc. Activitats lúdiques i jocs per a tothom.
Organitza: Casal d’Alella amb la col·laboració de l’Ajuntament

12h Can Lleonart* 
Representació teatral d’High School Music, dels alumnes dels musi-
cals infantils del projecte Alella Viu la Música. 

Diumenge 11 de juny

20.30h Can Lleonart*
Comiat de curs. Sopar a la fresca al pati. Inscripcions fins al 12 de 
juny. www.canlleonart.com.

Dijous 15 de juny 

19.30h Can Bouquet*
Masterclass de ioga. Celebrem junts el Dia Mundial del Ioga. Gratuït. 
Cal inscripció prèvia a www.alellajove.cat.

Dimecres 21 de juny

Dissabte 10 de juny
Tot el dia Punt de trobada Espai Jove*
Sortida. Escalada a Montserrat. Inscripcions www.alellajove.cat

De 10.30 a 12.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura jove, conduït per Carles Alcoy. 

D’11 a 13h Can Lleonart*
Celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient. Taller de compostatge 
casolà. Informació i inscripcions a www.alella.cat/mediambient. 

De 17 a 20h Pavelló Municipal
2n 3x3 de bàsquet. Informació i inscripcions a www.basquetalella.com
Organitza: Club Bàsquet Alella

18h Teatre La Massa de Vilassar de Dalt*
Festival de fi de curs de l’Escola de Dansa. Venda d’entrades a l’Ofi-
cina de Turisme fins al 9 de juny. Direcció artística: David Campos.

De 20 a 24h Diversos indrets*
Nit del comerç d’Alella. Comerços oberts fins a la mitjanit, música en 
directe, espectacles, tast al Mercat...

De 20 a 21.30h Oficina de Turisme*
Enotast i Mostast. Més informació a l’Oficina de Turisme.

De 18.30 a 23h Plaça de l’Ajuntament i Centre Urbà*
Commemorem el Dia de l’Alliberament LGTBI. Performance Dóna 
veu al desig, a càrrec de Les Mireies i cinema a la fresca amb la pro-
jecció de la pel·lícula Pride (Orgull).

Dijous 22 de juny

21.30h Riera Principal*
Revetlla de Sant Joan. Arribada de la flama del Canigó i encesa de la 
foguera. Botifarrada popular (5 euros), coca, cava i música de revetlla. 

Divendres 23 de juny

19.30 Can Manyé*
Literatures amb sentits. Trobada literària i tast de vins DO Alella. Bob 
Dylan. Amb l’escriptor David Castillo, autor de diverses biografies de l’ar-
tista, i el cantautor Narcís Perich. Inscripcions vinyaserra@gmail.com.

Dijous 29 de juny

20.30h Església d’Alella
Concert benèfic de la coral Primavera per la Pau a benefici de la 
Fundació Àfrica Digna.  
Organitza: Primavera per la Pau, Fundació Àfrica Digna i Església d’Alella

Divendres 16 de juny

10h Oficina de Turisme*
Enotast i Mostast Esmorzar de forquilla. Inscripció a la Oficina de Turisme

18.30h Plaça de l’Ajuntament*
Festa de la Sardana. Exhibició de country a càrrec dels grups de l’Asso-
ciació de Gent Gran Can Gaza i l’Associació de Dones Montserrat Roig. 
Botifarrada i sardanes amb la Cobla Premià. 
Organitza: Agrupació Sardanista Alella 

Dissabte 1 de juliol

De 9 a 12h Complex Esportiu, Pavelló Municipal, Pistes d’Atletisme* 
Festa del Joc i de l’Esport. Jornada aquàtica, entrenament funcional, 
jornada atlètica i tast de trail running. Activitats obertes a tothom. 
www.alella.cat/esports.

De 10.30 a 12.30h Oficina de Turisme*
Visita guiada. Anem de la copa al celler+ copa de vi DO Alella. Cal 
inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. alella.ofturisme@alella.cat 

De 12 a 13h Can Lleonart*
Concert de final de curs de la Coral Municipal d’Alella. Obert a tothom.

Dissabte 17 de juny

D’11 a 14 i de 17 a 20h Pavelló Municipal d’Esports* 
Festa del Joc i de l’Esport. Activitats lúdiques i esportives. 

Diumenge 18 de juny
19h Can Lleonart*
Tast de brandy, cognac i armagnac. www.canlleonart.com

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. Una música constant, de Vikram Seth. Comptarem 
amb la presència de Judit Cuixart, pedagoga musical. Conduït per 
Tònia Minguet i Toni Tomàs. 

Dijous 8 de juny

19h Pavelló Municipal d’Esports*
Festa de l’Esport. Lliurament de Premis Alella Valora l’Esport. Entrada 
gratuïta. Recollida d’entrades a partir del 15 de juny. 

Divendres 30 de juny

Divendres 30 de juny, 22h Parc de Can Sors 
Funkystep & The Sey Sisters. Gratuït

Diumenge 2 de juliol, 11h Alta Alella
Teatralització del conte “El raïm inquiet”. Preu: 10 euros

Divendres 7 de juliol, 22h Jardins de Cal Marquès
The Gospel Viu Choir. Preu: 15 euros

Dissabte 8 de juliol, 22h Jardins de Cal Marquès
Blaumut. Preu: 15 euros

Divendres 14 de juliol, 22h Celler de les Aus (Alta Alella)
Marion Harper. Preu: 15 euros

Dissabte 15 de juliol Celler Bouquet d’Alella 
11h Taller de música en família. Preu: 8 euros
18h Concert per a nadons. “Aire”. Preu: 8 euros
22h Ferran Savall & Meritxell Neddermann + Rusó Sala. Preu: 15 euros.

Informació i venda d’entrades a www.festivalalella.cat. 

Festival d’Estiu Alella 2017



del 26 de juny a l’1 de juliol 
(ambdós inclosos) a Can Lleonart

de dilluns a divendres de 8 a 13 h
i de 17 a 20 h i dissabte de 10 a 14 h

SEGON LLIURAMENT
DE BOSSES 
COMPOSTABLES

-10% 
si recolliu les bosses compostables facilitades per 
l’Ajuntament dos cops l’any

-10% o -20%
si feu ús de la deixalleria entre 6 i 9, o més de 9 vegades 
entre l’1 d’octubre de 2016 i el 30 de setembre de 2017

-20% 
si formeu part de la xarxa de compostatge casolà

NIT DEL
COMERÇ

ALELLA 
10 JUNY 2017
20-24 H 

Botigues obertes
Descomptes i promocions
Obsequis amb el Passaport de la Nit del Comerç
Música i espectacles en directe
Màgia
Tast al Mercat Municipal
Enotast i Mostast

www.alella.cat

2017
8a  ed ic ió

VENDA D’ENTRADES
A pARTiR DEl 15 DE juNy 

0ficina de tur isme d’Alel la
www.codetickets.com

Aconseguiu fins al 50% de descompte 
en la taxa de recollida d’escombraries:


