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L’espai d’arts escèniques tindrà el 
nom de Casal d’Alella 

Convocades les subvencions 
agroambientals i les de les entitats

El 30 d’agost s’obren les inscripcions a 
les activitats de la Festa de la Verema
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La Festa Major s’amplia a dues setmanes, del 21 de juliol a l’1 
d’agost, i incorpora més propostes per a joves i novetats festives. 

Festa de tots colors!
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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.  
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L’Ajuntament allarga l’horari d’estiu fins 
al 30 de setembre 
“La fam no fa vacances” a la Biblioteca

Alella, talent i vinyes és la síntesi de la identitat del nostre 

poble. Les vinyes són el paisatge, la història mil·lenària vi-

tivinícola, la Societat Cooperativa Alella Vinícola fundada el 

1906 i la Denominació d’Origen que porta el nostre nom. El 

talent ve definit per les persones que hi vivim, moltes d’elles 

amb perfils i trajectòries professionals de rellevància. 

Des de fa uns mesos estem treballant en la creació de la Xar-

xa d’Emprenedoria i Talent d’Alella, XETA, un projecte d’in-

novació social de l’Ajuntament d’Alella que té com a missió 

posar aquest talent al servei de la comunitat. 

Les persones que hi han començat a col·laborar tenen tra-

jectòries professionals molt variades vinculades al món de 

l’empresa, de la investigació científica, a la medicina, al peri-

odisme o a la cultura, decidits a contribuir a la comunitat del 

poble en el que van néixer o que els ha acollit. 

La XETA pretén posar en valor el talent d’aquestes persones, 

els seus coneixements i experiència al servei del poble d’Ale-

lla, aportant visions i experiències d’alt valor afegit a projec-

tes estratègics per al municipi.

Una de les accions de major impacte potencial d’aquest pro-

jecte és la possibilitat de transferir aquests coneixements i 

experiència als nostres joves. És per això que una de les pri-

meres línies d’actuació en les que hem començat a treballar 

és la creació d’un programa de mentoria.

Un projecte innovador, en evolució, que ha de permetre im-

plicar moltes persones en la millora de la nostra comunitat. 

Al mes de setembre en farem la presentació pública. 

Ara però, aquest mes de juliol gaudim de la programació del 

Festival d’Estiu i de Músics en Residència com a pas previ a 

una Festa Major que trobareu renovada.
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Dues setmanes de Festa Major

La Festa Major serà enguany més llar-
ga i més moguda. El programa s’am-
plia a dues setmanes, del 21 de juliol a 
l’1 d’agost, perquè incorpora algunes 
de les activitats que abans es feien en 
el Cap de Setmana Jove, que enguany 
està inclòs en la Festa Major de Sant 
Feliu. 

El programa conté una cinquantena 
d’activitats pensades per a tots els pú-
blics i totes les edats, amb la voluntat 
de convertir la festa en un espai de tro-
bada i de relacions entre el veïnat del 
poble. 

A més de la Caminada popular noc-
turna, que enguany té final sorpresa a 
Alta Alella, les activitats per a joves i 
adolescents es concentren en el primer 
cap de setmana festiu: tallers de cuina i 
sucs saludables, espectacles de foc i 
jocs  malabalars, jornada de neó, tor-
neigs esportius, concerts (Orquestra A4 
Reggae, Sinergia, La Mulata, REclam i 
Dandimite Sound) i sessions de DJ, són 

algunes de les propostes programades 
des de l’àrea d’Adolescència i Joventut. 

La Festa té altres novetats entre les 
quals destaquen l’espai foodtrucks a 
l’Hort de la Rectoria, la festa de Holi 
Colors (o pluja de colors), la remullada 
familiar i el zumba aquàtic a la piscina 
del Complex Esportiu Municipal, la nit 
de swing, el taller de circ o la presenta-
ció en societat de Patuà, els Amics de 
la música jamaicana d’Alella. 

Són nous ingredients que s’afegiran 
a les propostes més tradicionals de la 
Festa com són la cercavila dels gegants, 
els correfocs, el taller de peres farcides, 
el concurs de dibuix, la guerra guarra, el 
repic de campanes, el cinema a la fres-
ca, els balls de festa, amb les orques-
tres Selvatana, Aquarium i Gatmon’s, i 
les Anxovetes amb Les Anxovetes. Les 
nits de festa hi haurà servei gratuït de 
bus per tornar a casa. 

Més informació i inscripcions a 
www.alella.cat/festamajor

Tastets de festa 

El cartell de la festa és obra dels i les alumnes del taller d’art de Can Manyé. 

Espai Foodtrucks a l’Hort de la Rectoria

El divendres, dissabte i diumenge, 28, 29 i 30 de 
juliol, l’Hort de la Rectoria es convertirà en un es-
pai Foodtrucks en el qual es podran tastar nous 
sabors d’arreu del món amb els quatre vehicles 
gastronòmics (The Craftsman, Peixet Peixet, Sam-
barilove i Taules dolces) i descobrir una manera 
diferent d’assaborir els nostres vins servits des 
de la Furgonette dO Alella!

Pluja de colors amb la festa Holi

Una de les novetats de l’any és el Holi Colors, 
una festa arrelada a l’Índia per celebrar l’arri-
bada de la primavera amb una pluja de pols de 
colors, i exportada a Europa com a un espai de 
trobada festiu i inclusiu que convida al retroba-
ment i a l’alegria. La festa dels colors es farà el 
dilluns 31 de juliol a les 19h a la pista exterior 
del Pavelló Municipal d’Esports.  

La Caminada fa divuit anys

Enguany la Caminada popular nocturna vol 
celebrar la majoria d’edat d’una manera molt 
especial: un recorregut de 9 km per camins i 
paratges que identifiquen el territori i final amb 
l’entorn privilegiat del Celler Alta Alella Mirgin El 
Celler de les Aus, on els caminants recuperaran 
forces i un grup d’adolescents prepararan una 
sorpresa final “neoniana”. La caminada és el 21 
de juliol a les 21h i les inscripcions es tanquen 
el 19 a www.alella.cat/caminadanocturna
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Espai d’arts escèniques Casal d’Alella 

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

La tria del nom de l’espai d’arts 
escèniques ha servit per posar a prova 
un sistema pilot de vot electrònic amb 
la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona
···················································

·······················································································································································
Casal d’Alella va ser l’opció triada pel 42,31% de les 657 persones que van participar en la prova pilot de 
vot electrònic per posar nom a l’espai cultural.
·······················································································································································

Ja tenim el nom. L’espai d’arts escèni-
ques que s’està construint al carrer de 
Santa Madrona portarà el nom de Ca-
sal d’Alella. Així ho ha volgut la ciuta-
dania que ha participat en la consulta 
oberta per l’Ajuntament per triar el 
nom del nou equipament cultural. Ca-
sal d’Alella ha estat el nom més votat 
de les sis propostes finalistes que es 
van sotmetre a votació, mitjançant 
una prova pilot de vot electrònic im-
pulsada amb la col·laboració de l’àrea 
d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació 
de Barcelona.

Un total de 657 vots
En total han votat 657 veïns i veïnes 
d’Alella, el que representa un 8,08% 
del cens de 8.132 persones empadro-
nades al municipi de 16 anys o més, 
que eren les que podien votar. 

El nom de Casal d’Alella ha sigut 
l’opció triada per 278 persones, un 
42,31% del cens. El Nou Casal d’Ale-
lla ha obtingut un 19,63%, amb 129 
vots. Can Patatina 109 (16,59%), Ro-

ser Arenes 66 (10,05%), El Sauló 51 
(7,76%) i El Pàmpol 24 (3,65%).

Prova pilot de vot electrònic 
La votació popular del nom ha servit 
per posar a prova el vot electrònic a 
Alella, mitjançant un sistema que ga-
ranteix la protecció de dades, que no 
hi ha duplicitat de vot i que totes les 
votacions emeses són de persones re-
sidents a Alella, de 16 anys o més que 
són els requisits requerits per formar 
part del cens de la consulta. 

El vots

Casal d’Alella              278 (42,31%)

El nou Casal d’Alella   129 (19,63%)

Can Patatina               109 (16,59%)

Roser Arenas                66 (10,05%)

El Sauló                        51 (7,76)

El Pàmpol                     24 (3,65%) 

Imatge de les obres de l’interior de l’edifici durant una visita realitzada per regidors i regidores de l’Ajuntament al maig.

La tria del nom ha permès posar a prova un sistema de vot electrònic desenvolupat per la Diputació de Barcelona.

Durant una fase prèvia de proposi-
cions de noms, es van recollir a través 
de les urnes o per Internet un total de 
275 butlletes amb 191 propostes di-
ferents. En aquest cas, la participació 
era anònima i oberta a tothom. De tots 
els noms proposats, el jurat —format 
per l’alcalde, dos regidors del govern, 
dos regidors de l’oposició, dos tècnics 
municipals, dos representants del Ca-
sal d’Alella i un de l’Institut— va triar 
els sis finalistes. 
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La Policia visita una seixantena d’habitatges 
en el porta a porta per prevenir robatoris 

La Regidoria de Civisme i Seguretat 
Ciutadana recomana a la població que faci 
ús del servei de comunicació d’absències 
domiciliàries. Es tracta d’una mesura 
preventiva que té per objectiu prevenir 
robatoris i agilitar les gestions en els casos 
en què algú pateixi un robatori o qualsevol 
incident a casa seva mentre és de vacances. 
Per donar-se d’alta d’aquest servei cal 
emplenar un formulari que trobareu a la 
pàgina web de l’Ajuntament (www.alela.cat/
tràmits) i fer-lo arribar a les dependències 
policials o a l’OAC, en el qual es comunica 
l’absència temporal del domicili i les dades 
de contacte. La Policia també disposa d’un 
fulletó amb recomanacions pràctiques a 
l’hora de marxar del domicili.  

Vacances segures 

Més de 600 alumnes reben educació viària 

La Policia Local d’Alella i els Mossos 
d’Esquadra han visitat una seixantena 
d’habitatges durant la campanya porta 
a porta per prevenir robatoris que van 
dur a terme entre finals d’abril i princi-
pis de juny. La major part de les visites 
van ser realitzades per l’equip de proxi-
mitat de la Policia Local i es van centrar 
principalment en el barris de l’Eixample 

i Alella de Mar, dos dels sectors que 
més s’han vist afectats pels robatoris. 

La iniciativa va ser molt ben rebuda 
per part de les famílies visitades, les 
quals es van mostrar en tot moment 
disposades a col·laborar amb tots els 
requeriments dels agents. Durant la vi-
sita, els agents van omplir un qüestio-
nari amb les mesures de seguretat de 
cadascuna de les llars i també van in-
formar les famílies de les mesures que 
havien de prendre per tal de millorar la 
seguretat i en cas de detectar alguna 
situació sospitosa o patir un robatori.  

Després d’un mal inici d’any —amb 
8 i 11 robatoris denunciats als mesos 
de gener i febrer— es va produir una 
millora molt significativa els mesos se-
güents, amb 3 robatoris al març i a 
l’abril i 2 al maig. Aquesta tendència 
ha canviat lleugerament al mes de 
juny, amb 5 robatoris consumats. 

Més de 600 alumnes de tots els cen-
tres educatius d’infantil, primària i se-
cundària han participat aquest curs, en 
el programa d’educació per a la mobili-
tat segura que du a terme cada any la 
Policia Local. Els continguts que s’im-
parteixen estan adaptats a les necessi-

tats i tenen en compte els riscos que 
tenen més incidència en cada etapa 
educativa. Així als més petits —primer 
i segon cicle d’infantil—se’ls ensenya 
la importància d’utilitzar la cadireta i el 
cinturó de seguretat; a primària les 
classes se centren a identificar les situ-

acions de risc més habituals quan van 
a peu o amb bicicleta; i a secundària 
s’alerta sobre l’abús de l’alcohol i altres 
comportaments de risc. A la campanya 
han participat totes les llars d’infants, 
les escoles Santa Maria del Pino, Fabra 
i La Serreta i l’Institut Alella. 

La Policia Local ha visitat mig centenar d’habitatges. 

Circuit de karts permet ensenyar als alumnes els senyals de trànsit més rellevants i sortida en bicicleta dels alumnes de 6è de La Serreta per millorar la seguretat.
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···································································································
El reajustament horari es fa arrel d’una modificació de les condicions laborals 
dels treballadors i de les treballadores de l’Ajuntament. 

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

L’Ajuntament allarga l’horari d’estiu 
fins al 30 de setembre 

L’Ajuntament ha canviat l’horari d’ober-
tura i d’atenció al públic. Des del 19 de 
juny  i fins al 30 de setembre l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania (OAC) obre de 
8.30 a 14h i el dijous a la tarda està 
tancada. A partir de la primera setmana 

d’octubre es tornarà a obrir dijous a la 
tarda, en horari de 16 a 19h. 

El reajustament horari es produeix 
arrel de les modificacions introduïdes a 
l’acord regulador dels funcionaris i el 
conveni col·lectiu dels treballadors labo-
rals de l’Ajuntament, acordat pel govern 
i els representants sindicals. Entre d’al-
tres qüestions, s’amplia l’horari d’estiu 
de l’1 de juny al 30 de setembre i s’ajus-
ten les hores de permanència obligada 
per tal d’incrementar la flexibilitat horà-
ria dels treballadors i treballadores. 

Les modificacions van ser aprova-
des per decret d’alcaldia i ratificades 
pel Ple de l’Ajuntament en la sessió del 
29 de juny, amb els suport de l’equip 
de govern (ERC+SxA i AP-CP) i el vot 
en contra de Gd’A, PDeCAT i AP-CUP. 
Els tres grups de l’oposició presents a 
la sessió van criticar la reducció de 

La Biblioteca  Ferrer i Guàrdia s’ha afe-
git a la iniciativa promoguda per les 
Biblioteques del Maresme amb el su-
port de la Diputació de Barcelona per 
donar recolzament a la campanya soli-
dària “La fam no fa vacances” de la 
Fundació Banc dels Aliments. Durant 
tot el mes de juliol, les persones que 
vulguin col·laborar poden dur els ali-
ments a la Biblioteca. Els productes 
que més es necessiten són: oli, llet, 
llegums cuits i conserves. Tot el mate-
rial que es reculli durant la campanya 
es lliurarà al rebost de Càritas d’Alella, 
com a entitat receptora del Banc d’Ali-

La Biblioteca Ferrer i Guàrdia s’afegeix 
a la campanya “La fam no fa vacances” 
···································································································
Durant tot el mes de juliol es poden portar oli, llet, llegum cuit i conserves.

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

ments al municipi. L’horari d’obertura 
al públic de la Biblioteca durant els 
mesos d’estiu és de dilluns a divendres, 
de 15.30h a 20.30h, i divendres de 
10 a 13.30h. Des de l’1 de juliol i fins 
al 30 de setembre, la Biblioteca no 
obre dissabte al matí. 

La campanya, que promou cada es-
tiu la Fundació Banc d’Aliments amb la 
col·laboració de institucions i entitats 
dels municipis, pretén aconseguir que 
les persones més necessitades de l'en-
torn rebin ajuda alimentària durant 
l’estiu. Més informació www.lafamno-
favacances.org

l’horari d’atenció al públic de l’OAC i 
van demanar un replantejament de 
l’ampliació de l’horari d’estiu. 

El govern, per la seva part, va insis-
tir en què l’ajustament horari no com-
porta que es deixi de prestar cap tipus 
de servei a la ciutadania, perquè molts 
dels tràmits es poden fer a través d’In-
ternet sense necessitat de desplaça-
ment, i va apel·lar al compromís muni-
cipal de treballar per la reforma horària 
i la conciliació de la vida laboral i fami-
liar. 

Horari d’estiu dels equipaments
Can Lleonart i el Pavelló Municipal 
d’Esports romandran tancats al públic 
del 31 de juliol al 3 de setembre. L’Es-
pai Jove, a les antigues Escoles Fabra, 
fa vacances del 24 de juliol al 3 de se-
tembre. 
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Convocades les subvencions 
per a les entitats 

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

Horari d’estiu del Consultori Local
Per motius de reorganització del 
servei, les visites de pediatria es fa-
ran exclusivament al Centre d’Aten-
ció Primària (CAP) del Masnou del 
3 de juliol al 8 de setembre, i no hi 
haurà consulta al Consultori Local. 
Del 31 de juliol a l’1 setembre, 
ambdós inclosos, l’horari de visita 
del Consultori Local del metge de 
família i del servei d’infermeria serà 
de 8 a 15h. Durant aquest període, 
les visites urgents en horari de tarda 
s’atendran en el CAP del Masnou i 
a partir de les 20.30h cal adre-
çar-se al Servei d’Atenció continua-
da (ACUT) del mateix centre.  

Limitació horària a l’aparcament 
de l’Hort de la Rectoria a l’agost 
Del 2 d’agost al 3 de setembre, 
ambdós inclosos, l’aparcament de 
l’Hort de la Rectoria serà gratuït 
però amb horari d’estacionament 
limitat a 1 hora i 40 minuts  per tal 
d’afavorir la rotació de vehicles. 
L’ús de disc horari és obligatori de 
dilluns a divendres, de 9 a 14h i de 
16.30 a 20h, i dissabtes, diumen-
ges i festius, de 9 a 14h, les matei-
xes franges horàries establertes pel 
pagament del parquímetre. 

L’Ajuntament obre aquest mes de juliol 
la convocatòria per a la concessió de 
subvencions de caràcter ordinari i ex-
traordinari per a les activitats de les 
entitats d’Alella. Poden optar a les sub-
vencions les persones físiques i les en-
titats, associacions i organismes pú-
blics o privats, sense ànim de lucre, 
legalment constituïdes dins de l’àmbit 
del terme municipal. 

Com als tres exercicis anteriors, 
s’ha establert una línia de subvencions 
específica per a les entitats de caràcter 
social, en la qual la valoració i el con-
trol de la justificació es fa des de l’àrea 
de Serveis a les Persones. Les subven-
cions a la resta d’entitats es gestiona a 
través de la Regidoria de Participació. 

El termini per presentar les sol-
licituds i la documentació requerida 
per a les subvencions de caràcter ordi-

nari, tant pel que fa a la realització 
d’activitats de les entitats com per 
aquelles entitats amb finalitat socials, 
és del 10 al 16 de juliol. El termini per 
a la presentació de sol·licituds per a 
subvencions amb caràcter extraordina-
ri és del 10 de juliol al 16 d’octubre. 
En tots els casos el termini de lliura-
ment de les justificacions finalitza el 
15 de novembre.

No podran ser beneficiàries aque-
lles entitats que no hagin presentat les 
justificacions de les subvencions de 
l’any anterior.

Les sol·licituds, juntament amb la 
documentació requerida es pot pre-
sentar presencialment a l'Oficina 
d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajunta-
ment o bé per Internet, amb certifica-
ció electrònica, des de l’enllaç www.
alella.cat/tramits.

···································································································
Les subvencions de caràcter ordinari es poden demanar del 10 al 16 de juliol 
i les de caràcter extraordinari del 10 de juliol fins al 16 d’octubre.

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

Deu anys d’ajuts agroambientals 

L’Ajuntament va posar en marxa l’any 
2007 una iniciativa municipal pionera 
a Catalunya de concessió de subvenci-
ons destinades a finançar projectes o 
activitats que afavoreixin la recupera-

···································································································
Des que es van crear l’any 2007, s’ha donat suport a dues-centes actuacions 
o projectes de desenvolupament agrari.

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

ció, el manteniment i la dinamització 
de l’activitat agrària.

En aquests deu anys de trajectòria 
s’han presentat un total de 209 sol-
licituds per al conjunt de les tres línies 
d’actuació que contempla la convoca-
tòria: actuacions de millora i manteni-
ment, projectes de dinamització i re-
cuperació de béns patrimonials 
vinculats a l’activitat agrària. D’aques-
tes, s’han atès 192 peticions i 17 han 
estat denegades per no complir els re-
quisits establerts a les bases.

 A la darrera convocatòria, la de 
l’any 2016, es van atendre 16 sol-

licituds i es van concedir un total de 
19.472€. 

Nova convocatòria 
La Junta de Govern va aprovar el 22 de 
juny inicialment les bases que regulen 
les subvencions d’enguany. El termini 
de presentació de sol·licituds és el 10 
al 28 de juliol, ambdòs inclosos. 

El programa té una dotació de 
20.000€ i inclou, entre altres actuaci-
ons susceptibles de ser subvenciona-
des, la millora de l’estat de conservació 
de les masses forestals. Més informació 
a www.alella.cat/ajutsagroambientals.
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Més DO a la Festa de la Verema 

El vi és el principal protagonista de la 
festa, i enguany encara ho serà més. A 
més de tastar els vins dels diferents ce-
llers de la DO, també estan convidats a 
participar a la Mostra gastronòmica els 
vinyaters del territori de la Denomina-
ció d’Origen. A la Mostra, instal·lada a 
l’Hort de la Rectoria, també es podran 
degustar els plats elaborats per a l’oca-
sió per una vintena de restaurants del 
territori. 

Els vins de la DO estaran presents 
en bona part de les activitats progra-
mades, com el Tapes + Vi que oferei-
xen 13 bars i restaurants del poble, la 
presentació de vins, les visites als ce-
llers i el tast jove de vins. El món del vi 
i de la vinya marca també altres pro-
postes com la tallada de raïm infantil, 
la verema nocturna (l’Enotast matiner), 
les rutes patrimonials, la proposta ar-
tística de Can Manyé i les classes ma-
gistrals que oferiran Anna Vicens, som-
melier i presidenta de l’Associació 
Catalana de sommeliers; Ferran Cente-
lles, sommelier col·laborador d’elBulli-
foundation i cofundador de Wineissoci-

al; i Arnau Marco, sommelier fundador 
de Consultvi, consultoria vinícola, els 
dies 12, 13 i 14 de setembre. 

Inscripcions a partir del 30 d’agost 
Enguany i com a novetat, les inscripci-
ons a les activitats es podran fer a par-
tir del 30 d’agost per Internet des de 
www.festaverema.alella.cat,  la pàgina 

web de la Festa de la Verema que s’es-
trena en aquesta edició. També es po-
den adquirir els tiquets de la Mostra a 
partir d’aquesta data a l’Oficina de Tu-
risme.  

Hereus, dames d’honor i pubilla 
Si voleu que els vostres fills i filles par-
ticipin de forma activa a la 43a Festa 
de la Verema com a hereus o dames 
d’honor poden fer les inscripcions fins 
al 21 de juliol, presencialment a Can 
Lleonart, o per Internet emplenant el 
formulari de la pàgina www.alella.cat/
pubillesihereus. Poden participar-hi 
els infants empadronats a Alella d’en-
tre 8 i 12 anys. 

Concurs d’aparadors 
L’Ajuntament anima els comerços a  
prendre part activa de la Festa de la 
Verema guarnint els establiments amb 
motius vitivinícoles i participant en el 
concurs d’aparadors. Les inscripcions 
es poden fer del 10 al 27 de juliol. Més 
informació i inscripcions a www.alella.
cat/concursaparadors.

Nova edició de la guia 
d’activitats extraescolars 
Aquest mes de juliol arribarà a totes les 
llars del poble la guia d’activitats extra-
escolars d’Alella, en la qual es recull 
tota l’oferta pública i privada que s’ofe-
reix al municipi per a infants i joves de 
3 a 16 anys. 

És el sisè any que l’Ajuntament 
edita aquest recurs amb l’objectiu de 
facilitar a les famílies la informació, 
d’una manera pràctica i resumida, de 
tot el ventall d’opcions formatives, es-
portives, musicals, artístiques, lúdi-
ques o culturals que ofereixen fora de 
l’horari escolar. Les entitats, empreses 

i centres educatius que apareixen a la 
guia col·laboren econòmicament en el 
finançament de l’edició i en el reparti-
ment. La guia inclou un directori amb 
les dades de contacte dels diferents 
centres i serveis i les dates d’inscripció.

4.000 exemplars  
Se n’han editat 4.000 exemplars que 
es distribuiran a les llars, als centres 
que imparteixen les activitats i equipa-
ments municipals. El document  podrà 
consultar-se des de l’enllaç www.alella.
cat/guiaextraescolars.

La 2a edició de la Nit del Comerç 
torna a treure la gent al carrer 
Tal i com ja va passar a la primera 
edició, el passat 10 de juny la Nit 
del Comerç va tornar a omplir els 
carrers del centre del poble. Boti-
gues obertes, tast al mercat, músi-
ca, espectacles de màgia van ser 
alguns dels ingredients d’una inici-
ativa que té molt bona acollida per 
part ciutadania. 

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

···································································································
La Mostra Gastronòmica incorpora vinyaters del territori que mostraran els 
seus vins al costat dels cellers de la DO. 

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

Equip o col·lectiu de base
Benjamí de gimnàstica rítmica EIE 
Equip o col·lectiu masculí de formació
Júnior Club Bàsquet Alella
Equip o col·lectiu femení de formació 
Infantil Blanc Club Volei Alella 
Equip o col·lectiu masculí open
Sènior Club Volei Alella
Esportista masculí de base
Pol Martín - Taekwondo EIE
Esportista femenina de base
Victòria Tihomirova - Taekwondo EIE
Esportista masculí de formació
Gerard Viñallonga  - Club Futbol Alella
Esportista femenina de formació
Laia Fullerachs - Gimnàstica Rítmica EIE 
Esportista masculí open
Raúl Buetas - CE Serra Marina Alella 
Esportista femenina open
Aina Moya - Alella Futbol Alella
Tècnic Esportiu 
Àngel Bonilla - Club de Futbol Alella 
david Sànchez - Club de Futbol Alella 

Premis a l’èxit esportiu

Premis al mèrit esportiu 

Fair Play
Juvenil Club Futbol Alella 
Junts podem 
Raúl Valle - Atletisme IEE
Martín Arpe - Club Futbol Alella
Compromís i dedicació 
José E. Basulto - Club Futbol Alella
Laia Sàbat - Club Canicross Maresme
Trajectòria esportiva 
Xavier Fontan i Àlex Cutillas - Alella Futbol Sala
Projecció esportiva
Víctor Moure - Club Nàutic El Masnou
Esports i empresa
Bitxos Veterinaris Alella
Mencions especials del jurat
Albert Guàrdia - Campió del món paraescalada 

Lliurament de premis Alella Valora l’Esport 

Foto de família de tots els esportistes finalistes i premiats a la quarta edició dels premis Alella Valora l’Esport. 

Una cinquantena de candidatures as-
piraven enguany a aconseguir un dels 
18 reconeixements de la quarta edició 
dels premis Alella Valora l’Esport que 
es van lliurar el 30 de juny al Pavelló 
Municipal d’Esports. 

La iniciativa, promoguda per la Re-
gidoria d’Esports, és un reconeixement 
a persones i entitats alellenques vincu-
lades directament o indirectament a la 
pràctica esportiva d’Alella que han tin-
gut una actuació destacada durant la 
temporada 2016-17. 

La menció especial va ser atorgada 
a Albert Guàrdia, campió del món de 
paraescalada, en reconeixement a la 
seva superació personal. L’acte va ser 

Festival de l’Escola de Dansa
L’Escola de Dansa va acomiadar el curs 
el passat 10 de juny amb un festival 
celebrat al Teatre La Massa de Vilassar 
de Dalt al qual van assistir prop de 

300 persones. Fins al 13 de juliol es 
fan les inscripcions per al proper curs. 
Més informació a www.alella.cat/esco-
ladansa. 

···························································································
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conduït per l’actriu de doblatge Lara 
Ullod i el periodista esportiu Enric 
López Vilalta. 

Cursos subvencionats de natació 
Els infants nascuts el 2009 i empa-
dronats a Alella poden fer un curs 
de natació subvencionat per l’Ajun-
tament a la piscina del Complex 
Esportiu Municipal. Els cursos, 
d’una hora setmanal, es fan di-
marts o dijous a les 18.30h o bé 
dissabte a les 12h. Les inscripcions 
es poden fer a partir de l’1 de se-
tembre al mateix Complex. 

Sopar a la fresca a Can Lleonart  
La festa de fi de curs de Can Lleo-
nart va reunir més de 200 persones 
al sopar que es va fer el 15 de juny.
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Grups municipals (Aquest espai se cedeix als grups municipals que decideixen l’ús que en volen fer. La publicació no es fa responsable del contingut dels escrits)

ERC + SUMEM PER ALELLA 

GENT D’ALELLA L’urbanisme i l’obra pública a Alella és la d’un país bananer

L’Ajuntament contracta a dit centenars de milers 
d’euros sense publicitat, prorroga contractes il-
legalment, paga serveis extraordinaris i gratificaci-
ons al personal fora de la normativa.... Ho llegiràs a 
l’informe de l’Interventor del Compte General 2016 
que al juliol estarà a exposició pública. En la seva 
tasca de fiscalització de totes les operacions econò-
miques de l’ajuntament, descriu una situació que 
Gent d’Alella porta anys denunciant. Com els Esco-
lapis, que han tornat a viure la seva època daurada 
d’especulació. 

Vista l’experiència amb la construcció del Ca-
sal, potser hauríem d’analitzar si cal redimensionar 
el projecte de la Biblioteca per abastar altres ne-
cessitats. Recordaràs, que el govern volia construir 
el Casal a Can Calderó, a un cost de 7,3 milions 
d’euros. La campanya en contra que hi vam fer va 
ser determinant per a reconduir el projecte a l’ac-
tual ubicació. I seguim esperant l’arranjament del 
Passeig de la Riera, tant en el tram del Camp de 
Futbol a Alella Parc, com en la seva connexió amb 
El Masnou.

Pel que fa a les noves construccions i rehabi-
litacions, cadascuna és filla de la seva mare, per-
què l’Ajuntament no té una norma sobre el paisatge 
urbà. Així, Alella va perdent personalitat i el seu 

A disposició pel referèndum 

Ara fa pràcticament un mes que el president 
Puigdemont, acompanyat del vicepresident Jun-
queras, la resta de consellers del Govern i els di-
putats de Junts pel Sí i la CUP, anunciava la data 
i pregunta del referèndum que ha de permetre a 
la ciutadania de Catalunya pronunciar-se sobre el 
seu futur polític. Com bé sabeu, aquest referèn-
dum s’ha intentat acordar amb l’estat i el govern 
espanyol una multitud de vegades, i totes elles la 
resposta ha estat frontalment negativa. 

Així doncs, davant la impossibilitat d’aquest 
acord però conscients que la única manera de tro-
bar el desllorigador a l’actual situació és posar la 
decisió en mans del poble de Catalunya, el govern 
de la Generalitat està decidit a convocar, dur a ter-
me i aplicar el resultat d’un referèndum anomenat 
unilateral. 

És una tasca ingent en la qual s’hauran de su-
perar tots els entrebancs i dificultats que, no ho 
dubteu, l’estat espanyol hi posarà. Haurà de ser un 
referèndum que s’assembli tant com sigui possible 
al que s’hauria pogut fer de manera acordada, per 
tal que tingui totes les garanties democràtiques i, 
per tant, el seu resultat sigui reconegut i aplicable. 
En aquesta comesa el govern de la Generalitat i el 
Parlament no estaran sols. El món local, el que és 

sabor de poble. Aquests dos anys de govern també 
donen com a balanç un deficient sistema de recolli-
da i de la gestió de les escombraries; una indignació 
creixent dels veïns afectats per la manca de segu-
retat (10% més de robatoris el 2016 respecte l’any 
anterior) i les okupacions, així com un nou sistema 
de càmeres de videovigilància que haurem d’avalu-
ar; la destrossa paisatgística en l’accés al poble des 
de Vallromanes pel seu impacte visual sobre Can 
Calderó i el celler modernista; el menysteniment al 
patrimoni com es veu a Can Serra i Can Barnades; 
o amb els fils de la fibra òptica a les façanes i els 
pals de les companyies de serveis al mig de les vo-
reres de les urbanitzacions. Fets i imatges d’un país 
bananer . 

Alcem les copes a La Verema!

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

més a prop de la ciutadania, els recolza de manera 
rotunda, reflectint així el pronunciament d’una ma-
joria de catalans i catalanes que van donar el seu 
vot a forces polítiques partidàries del dret a decidir, 
tant a les darreres eleccions al parlament de Cata-
lunya com a les últimes eleccions municipals.

Aquest suport del món local va quedar palès, 
una vegada més, en l’acte que va tenir lloc aquest 
dissabte passat al Paranimf de la Universitat de 
Barcelona. Més de cinc-cents càrrecs municipals, 
entre els quals el nostre alcalde, van deixar clar el 
seu suport al Govern i al Parlament. En paraules de 
la declaració que tots ells van fer seva, van mani-
festar “la nostra predisposició i compromís a col-
laborar en totes aquelles actuacions que des del 
Govern se’ns requereixin, i per això, en el moment 
que es faci la convocatòria, posarem a disposició de 
l’organització del referèndum els locals habituals on 
se celebren totes les conteses electorals als nostres 
municipis”. 

Per tant, l’1 d’Octubre tota la ciutadania d’Alella 
amb dret a vot podrà dur a terme l’exercici essenci-
al de la democràcia: votar. Aquest és el compromís 
que agafem els regidors i regidores d’ERC+SxA. 

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 Mirant endavant des de mig mandat

A les eleccions del 2015 vam obtenir un regidor, i amb 
la majoria absoluta d’ERC i l’alcaldia de l’Andreu per 
quart mandat consecutiu va quedar clar que, malgrat 
l’oferta d’entrar a govern, el nostre lloc era a l’oposició 
fent control, seguiment i propostes des de l’esquerra i 
el municipalisme. Des d’un punt de vista polític —per 
que ens il·lusiona fer política malgrat el perfil baix del 
debat i la imposició de la majoria absoluta com a fi a 
tota discussió— hem fet contínuament aportacions i in-
tentat col·laborar en tot allò que te a veure amb el futur 
del poble i el país. Així, l’estiu del 2015 vam aconse-
guir que s’aprovés un Pla d’actuació municipal valent i 
conjunt (amb les millors idees dels diferents programes 
electorals) i un calendari d’implementació, que des-
prés, davant la denuncia del seu reiterat incompliment, 
el govern va decidir unilateralment que no era vinculant 
(desmereixent la feina conjunta i la projecció de futur 
que fonamentà el nostre vot a favor a la investidura). 

Pel que fa a la feina institucional, venim fent un 
control exhaustiu de tots els papers que entren a 
l’Ajuntament, com es tramiten i quina resposta se’n 
dona. Una tasca àrida que ens ha permès aconseguir 
canvis imprescindibles dins l’administració —i el que 
queda— i descobrir irregularitats molt greus que no 
poden escapolir-se com simples errors. Així, fins al 
moment hem realitzat 84 consultes, hem formulat 63 

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

La història interminable. El Buit del mes de juny

Novament, i malauradament ja és la tònica habitu-
al, el Ple del mes de juny va ser una pantomima. 
De fet, entre els companys de l’oposició hem co-
mençat a parlar del “Buit” del mes enlloc del Ple. I 
és que aquest cop el “Buit” només portava 2 punts, 
i tot la insistència i persistència dels membres de 
l’oposició en fer la seva feina, el “Buit” no va allar-
gar-se més d’una hora i escaig.

El primer punt tractava dels acords del govern 
amb els treballadors del nostre Ajuntament a fi i 
efecte de millorar la relació i les condicions labo-
rals. Una única cosa vam demanar, i és que l’Ofici-
na d’Atenció al Ciutadà (OAC) no podia estar tan-
cada tots els dies de la setmana per la tarda durant 
4 mesos seguits (juny a setembre). Almenys, 1 dia 
hauria de ser possible pel ciutadà poder adreçar-se 
en persona i ser atès per la tarda. No és molt de-
manar, de fet és el mínim dels mínims. Com és 
normal, la petició recolzada per la totalitat de l’opo-
sició va ser rebutjada. El motiu de rebuig va ser que 
la majoria de transaccions es podien fer “on-line”, 
i que les persones amb dificultats per utilitzar la 
tecnologia són grans i per tant tenen disponibilitat 
pels matins. Greu error en la negociació d’aquest 
govern, que un cop més no gestiona pensant en 
els interessos generals i es plega als interessos par-

propostes de millora o actuació i hem interposat unes 
30 al·legacions i denuncies que majoritàriament han 
estat desestimades. Ens queda un regust d’oportuni-
tats desaprofitades, de que s’ha apostat més per l’as-
sistencialisme, l’estètica i l’anar fent que per una verta-
dera vocació pública (per exemple malgrat el fantàstic 
múscul tècnic de joventut no hi ha una incisiva política 
de permetre que els joves i precaris puguin quedar-se 
i fer poble o la penosa situació dels 2/3 del nostre mu-
nicipi —l’espai agrícola i forestal— que ens identifica 
i que segueix sent tractat de perifèria). Insistint en que 
es recuperi una perspectiva política de futur més en-
llà de pensar en les eleccions, i que les 2/3 parts del 
nostre territori passin a ser una prioritat, continuarem 
fent la feina de formigues: exigir els compromisos del 
PAM, evitar que es segueixin cometent irregularitats i 
seguir proposant i col·laborant tant si ens hi volen com 
si no. I ho farem perquè som fidels a les idees que ens 
van portar a presentar-nos, perquè acomplim la tas-
ca d’oposició que ens ha tocat fer en aquest mandat, 
perquè estimem Alella i volem viure-la plenament, i 
perquè tenim al nostre entorn moltíssimes coses bones 
que mereixen quelcom millor que aquest anar tirant 
que hem conegut fins ara. 

Bon estiu, bona festa major i recarregueu piles que 
ens espera un nou curs ben intens!

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

ticulars. Hi havia alternatives que els treballadors 
haurien acceptat.

Dels temes importants i dels que sempre inten-
tem obtenir-ne explicacions, res de res. Ni de les 
ocupacions, ni dels robatoris, ni la problemàtica 
persistent en la recollida d’escombreries, etc, etc. 
Tota la informació obtinguda és minsa, poc detalla-
da i no permet un seguiment clar i transparent de 
la seva gestió. És tot molt desesperant.

Mica en mica el govern s’aïlla i es tanca en la 
seva pròpia endogàmia. Tenir l’oportunitat d’es-
capar del control democràtic és una situació que 
podem dir-ne llaminera, però la majoria absoluta, 
més enllà del que representa, és en realitat una 
gran responsabilitat que no saben assumir ni cor-
respondre a tots aquells que en el seu moment els 
van donar la confiança. Ho hem vist massa sovint 
en d’altres governs, com el del PP a Espanya, el 
qual fa i desfà al seu caprici sense vetllar pels inte-
ressos dels ciutadans i ciutadanes, governant d’es-
quena al poble i les seves legítimes reivindicacions. 
No ens hauria de sorprendre veure com posicions 
polítiques  aparentment allunyades tinguin tantes 
coses en comú, quan el seu poder és absolut. 
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Annerose Bloss
673644807
blossga@alella.cat
annerosebloss@
hotmail.com

PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS Llibertat per ser 

Sembla que hi ha temes dels quals parlar-ne pot sem-
blar tabú, i no ho hauria de ser en cap cas. El passat 
28 de juny l’ajuntament d’Alella va voler sumar-se 
als diferents actes de celebració i suport al col.lec-
tiu LGTBI. I de forma visible ho va fer desplegant la 
bandera multicolor al seu balcó com a mostra de de 
suport a una causa per la qual encara queda molt per 
aconseguir, una veritable igualtat i respecte per a les 
persones que formen part d’aquest col·lectiu.

Des del nostre grup municipal hem donat suport 
al fet d’haver celebrat de forma oberta aquesta data 
i fer visible la defensa a la llibertat d’estimar sense 
condicions ni distincions. Volem ressaltar la tasca 
que s’està fent des de l’ajuntament, amb diferents 
accions i més concretament aquest dia sortint al 
carrer amb activitats de sensibilització sobre la rea-
litat que pateix aquest col·lectiu. Però el 28 de juny 
no només és un dia per a la celebració. També és 
un dia per a la reivindicació i la lluita que encara 
seguim tenint. Algunes de les metes són diferents a 
les de les primeres manifestacions, però, malaurada-
ment, algunes altres són exactament les mateixes. 
La LGTBIfòbia encara està ben present en molts àm-
bits de la nostra societat. Encara hem de veure com 
hi ha persones que són agredides per mostrar-se tal 
i com són. Tot i que s’han aconseguit molts avenços 

Glòria Mans
manscg@alella.cat

¡El Referéndum NO es legal! 

La democracia directa en España es prácticamente 
residual, además, para poder hacer uso de esta con 
un referéndum es necesario tal y como establece la 
Constitución, tener el permiso del Parlamento es-
pañol, los miembros del cual han sido elegidos por 
sufragio universal por todos los españoles. 

La misma Constitución establece que hay una 
única soberanía que es la del pueblo de España, así 
como también declara la unidad del mismo. Con 
todo esto, es demencial el hecho de estar haciendo 
leyes incompatibles con el ordenamiento jurídico 
establecido en España. 

Está claro que los que están dirigiendo esta ope-
ración contra el Estado tendrían que ser castigados 
por la justicia, la misma que no respetan y menos-
precian como por ejemplo Puigdemont diciendo que 
España no tiene ningún poder para frenar el refe-
réndum. Y qué decir de Artur Mas, que colabora 
indirectamente con el proceso independentista.

¡Feliz fiesta Mayor en Agosto!

fins i tot en aquest camp, és un fet que la violència i 
fòbia cap a les persones del col·lectiu LGTBI encara 
és existent, i en aquest sentit tenim molt present que 
és una prioritat màxima aconseguir que aquestes 
persones visquin la seva vida afectiva i sexual amb 
el respecte  que cal i acabar amb la violència cap al 
mateix. I això també significa una feina més intensa 
i continuada a nivell educatiu per una societat més 
conscienciada i respectuosa amb la realitat de les 
persones LGTBI.

D’altra banda, entrem en dates estiuenques i 
amb elles arriba la Festa Major, renovada, i amb la 
celebració dels 18 anys de la caminada nocturna 
que enguany serà ben especial. És un bon moment 
per sortir, passejar i gaudir del nostre poble.

Us animen a que participeu i disfruteu de la nos-
tra Festa Major i de la Festa de la Verema!

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP
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Acords del Ple

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP

Consells generals
Mantingueu una franja lliure de vegetació i de residus del bosc de com a mínim 
2 metres al voltant de la façana i de 10 metres al voltant de la parcel·la.
Al jardí es recomana una distància mínima de 5m entre els arbres (més si el 
terreny fa pendent). Les branques no es poden tocar.
Netegeu la teulada de fulles seques, branques i altra matèria orgànica i allunyeu 
de la casa les reserves de llenya.
Tingueu una mànega de reg flexible i prou llarga per envoltar la casa.
Emmagatzemeu els combustibles (bombones de butà, contenidors de gasoil, 
etc.)  en recintes ventilats i protegits.
Eviteu les tanques de bruc sec: són molt inflamables.
Prioritzeu la vegetació que es manté verda i els arbres amb fusta d’alta densitat 
(boix, heura, alzina, roure, olivera).
Eviteu utilitzar materials sintètics per construir els tancaments exteriors 
(policarbonats, metacrilats, PVC, etc.)

A menys de 500 metres del bosc:

Només es poden utilitzar barbacoes si són d’obra, amb mataguspires i 
envoltades per una franja de terreny sense vegetació.
És prohibit fer cap mena de foc. Si heu de cremar restes vegetals o fer cap altra 
activitat amb foc: Del 15 de març al 15 d’octubre, cal demanar una autorització 
al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Del 
16 d’octubre al 14 de març cal comunicar-ho a l’Ajuntament. 

Si detecteu 
un incendi forestal:
• Truqueu al 112 i doneu-los la 
màxima informació possible.

• Alerteu els veïns.

• Seguiu les indicacions dels 
bombers i la policia.

• Escolteu la ràdio per informar-
vos de la situació i de què cal fer.

Més informació a 
www.alella.cat/incendisforestals 

Consells per prevenir el risc d’incendis forestals 

Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 25 DE MAIG DE 2017.  Consulteu les actes senceres del Ple  www.alella.cat 

Renúncia al dret de retracte de Can Xeco Monnar 
El Ple va aprovar la renuncia a l’exercici del dret de re-
tracte de la finca de Can Xeco Monnar, catalogada dins 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) com 
a Bé Cultural d’Interès Local. La finca va ser venuda per 
l’antiga propietat el mes d’abril a una empresa mercan-
til pel preu de 600.000€. Degut a la seva catalogació, 
l’Ajuntament té la possibilitat d’exercir el dret de retracte i 
adquirir la finca pel mateix preu pel qual ha estat venuda. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i AP-CP i el vot 
en contra de Gd’A i l’abstenció d’AA-CUP i PP
Cessió en comodat del fons documental de l’Ajuntament 
a l’arxiu comarcal del Maresme.
El Ple va aprovar la cessió en comodat (préstec d’ús provi-
sional, sense perdre en cap cas la seva propietat) del fons 
documental de l’arxiu històric municipal a l’Arxiu Comar-
cal del Maresme. L’Arxiu Comarcal del Maresme garanteix 
la consulta d’aquesta documentació, així com la tasca de 
restauració d’aquells elements més malmesos i de digita-
lització de l’arxiu històric per tal que sigui consultable en 
línia per qualsevol ciutadà.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i AP-CP, Gd’A, 
AA-CUP i l’abstenció del PP.

Aprovació codi de conducta d’alts càrrecs de l’Ajuntament. 
El Ple va aprovar el codi de conducta d’alts càrrecs de 
l’Ajuntament, que afecta tant als càrrecs electes com a 
les persones que ocupen la gerència del Consorci de Pro-
moció 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 compromisos en relació 
amb els conflictes d’interessos i grups d’interès i en la 
relació a la ciutadania. 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 figura 
que es preveu crear properament. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i AP-CP, Gd’A i 
PP i l’abstenció d’AP-CUP
Suport al Pacte nacional per a una Societat Digital. 
El Ple va aprovar una moció de suport al Pacte Nacional 
per a una Societat Digital en la qual es compromet a im-
pulsar les accions necessàries per col·laborar en la imple-
mentació dels objectius d’aquest pacte.
Aprovat per unanimitat. 
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Serveis
OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 
www.alella.cat
de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h.
dijous tarda tancat. A partir del 5 d’octubre obert de 16 a 19h.

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 de 10 
a 13.30 h. dissabte matí tancat fins al 30 de setembre. 

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
Tancat del 31 de juliol al 3 de setembre. 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
Tancat del 24 de juliol al 3 de setembre
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
De l’11 al 16 de juliol, del 8 al 13 d’agost i del 19 al 24 de setembre
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. 

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 14 de juny de 10.30 a 13h (www.alella.cat/busconsum)

BUS CONSUM

Properes sessions per tramitar dNI electrònic: 22 de setembre (presentació) 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

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
1 d’agost                                   BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
4 i 5 d’agost                              BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
12 i 13 d’agost                          GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
15 d’agost                                 GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
19 i 20 d’agost                           MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
27 i 28 d’agost                          BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
2 i 3 de setembre                      GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

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

ITINERARIS i PASSEJADES PEL PARCENOTECA

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

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

CALENDARI DEL CONTRIBUENT  JULIOL - NOVEMBRE
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
Taxa Mercat municipal (3r trimestre)                                                      21.08.2017   a  24.10.2017
Taxa mercat ambulant  (3r trimestre)                                                      21.08.2017   a  24.10.2017 
IBI urbana domiciliat (3a fracció)                                                           01.09.2017   
IBI rústica                                                                                              01.09.2017   a  02.11.2017
Impost d’activitats econòmiques                                                            15.09.2017   a  15.11.2017
Taxa per entrada de vehicles - guals                                                       21.09.2017   a  22.11.2017
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(*) Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Alella. Més informació a www.alella.cat i alellAPProp (aplicació per a mòbil) 

Música

Diumenge 23 de juliol, 21.30h Plaça Ajuntament*
Cinema a la fresca. “Vaiana”. 
Fa tres mil anys els millors mariners del món viatja-
ven per l’oceà Pacífic descobrint illes, però un bon dia 
els viatges es van aturar i ningú sap perquè. Vaiana 
està disposada a resoldre el misteri, juntament amb 
l’heroi Maui, un porc i un gall.

Joc i esport
Divendres 21 de juliol, 21h Pavelló Municipal* 
Caminada popular nocturna. Inscripcions fins al 19 
de juliol a www.alella.cat/caminadapopular

Diumenge 23 de juliol, 11-15h Club Tennis Sistres* 
Torneig jove de pàdel. Inscripcions www.alella.cat/
festamajor

Diumenge 23 de juliol, 12-20h Pavelló Municipal* 
Torneig jove de futbol per a majors de 16 anys. Ins-
cripcions www.alella.cat/festamajor

Divendres 28 de juliol, 19.15-21.30h Complex Esportiu* 
Remullada familiar i zumba aquàtic.

Divendres 28 de juliol, 20-22.30h Pavelló Municipal*
Finals del 1r Torneig de futbol sala

Dissabte 29 de juliol, 15h Platja del Masnou (Ocata)
24è Torneig de rugbi platja. 
Organitza: Club Rugby Alella

Dissabte 29 de juliol, 20h Casal d’Alella (Can Gaza)
Dòmino a la fresca. Informació i inscripcions 
Organitza: Casal d’Alella

Diumenge 31 de juliol 11.30h Pl. de l’Ajuntament
VII Campionat de tibada de llibant. Inscripcions a  
trabucairesdelvialella@gmail.com.
Organitza: Trabucaires del Vi d’Alella 

Infantils i familiars 
Del 22 de juliol a l’1 d’agost, Riera Principal*
Fira d’atraccions.

Divendres 28 de juliol, 18h Can Lleonart*
Carretada de contes i mural de Festa Major.

Divendres 28 de juliol, de 18 a 20h Pavelló*
Bubble Football. A partir de 8 anys. 

Dissabte 29 de juliol, 10h Plaça de l’Ajuntament
XXI Concurs de dibuix infantil de 3 a 13 anys.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig 

Dissabte 29 de juliol, 13h Riera Principal
Guerra Guarra.
Organitza: Esplai Guaital’l

Dissabte 29 de juliol, 17.30h Pati de Can Lleonart
Taller de caretes i cercavila. 
Organitza: Colla de Gegants Capgrossos, Grallers i Timbalers 

Diumenge 30 de juliol, 19h Hort de la Rectoria*
Taller de circ a la Carpa de la Berta.

Dilluns 31 juliol, 12h Parc Gaudí*
Festa de l’escuma.

Dilluns 31 de juliol, 19h Pista del Pavelló*
Festa Holi Colors

Dilluns 31 de juliol, 22h Can Lleonart*
Correfoc infantil amb la colla infantil dels Diables del 
Vi d’Alella i els Timbalers del Most.

Dimarts 1 d’agost, 12h Carrer Àfrica*
Activitats aquàtiques.

FESTIVAL D’ESTIU ALELLA 2017
Divendres 7 de juliol, 22h Jardins de Cal Marquès* 
Gospel Viu Choir
15€ (www.festivalalella.cat) 

Dissabte 8 de juliol, 22h Jardins de Cal Marquès* 
Blaumut
15€ (www.festivalalella.cat) 

Divendres 14 de juliol, 22h Celler de les Aus* 
Marion Harper
15€ (www.festivalalella.cat) 

Dissabte 15 de juliol, 22h Celler Bouquet d’Alella* 
Ferran Savall & Meritxell Neddermann + Rusó Sala
15€ (www.festivalalella.cat) 

MÚSICS EN RESIDÈNCIA 2017

Del 17 al 22 de juliol, Can Lleonart i Escola Ressò* 
Assajos Músics en Residència. 
Gratuït (www.musicsenresidencia.org) 

Dimecres 19 de juliol, 19h Església de Sant Feliu* 
“Protagonistes”. Concert Carta Blanca, conduït per 
Judit Cuixart, professora de música i coordinadora 
de Músics en Residència.
8€ (www.musicsenresidencia.org) 

Dijous 20 de juliol, 22h Església de Sant Feliu* 
Músics en Residència: obres de Joseph Haydn, 
Aaron Copland i Ernst Von Dohnány.
15€ ( www.musicsenresidencia.org)

Dissabte 22 de juliol, 22h Església de Sant Feliu* 
Músics en Residència: obres Johannes Brahms i 
György Ligeti
15€ (www.musicsenresidencia.org)

MÚSICA A LA FESTA MAJOR

Divendres 21 de juliol, 22h Hort de la Rectoria*
Concert jove amb l’Orquestra A4 Reggae, Sinergia, 
La Mulata i Reclam. Servei de bus nocturn

Dissabte 22 de juliol, 22h Plaça d’Antoni Pujadas* 
Sessió de PD Busquets. Servei nocturn de bus

Divendres 28 de juliol, 22.30h Hort de la Rectoria* 
Concert de Gatmon’s, Pachawa Sound i DJ...

Dissabte 29 de juliol, 21h Hort de la Rectoria* 
Masterclass i concert de swing amb Maniac’s Band

Dissabte 29 de juliol, 00.30h Hort de la Rectoria* 
Ball amb l’Orquestra Aquarium

Diumenge 30 de juliol, 23h Hort de la Rectoria* 
Festa de presentació de Patuà. Amics de la música 
jamaicana. 

Dilluns 31 de juliol, 23h Hort de Rectoria* 
Havaneres amb Les Anxovetes. Rom cremat

Dilluns 1 d’agost. 19h Hort de la Rectoria* 
Concert de tarda amb l’Orquestra Selvatana. 

Dilluns 1 d’agost. 23.30h Hort de la Rectoria* 
Gran ball de gala amb l’Orquestra Selvatana. 

Dissabte 22 de juliol, 20-23h Plaça d’Antoni Pujadas*
Tast de cerveses i vi i Trivial Alella. Majors de 18 anys..

Dissabte 22 de juliol, 20-23h Pavelló Municipal*
Jornada de neó. Ball, DJs, art mural, pista de neó, 
photocall i molt més. Per a joves d’entre 12 i 16 anys.

Dissabte 22 de juliol, 20-23h Plaça d’Antoni Pujadas*
Espectacle de foc amb Manos de fuego i Cirqueja

Altres activitatsCinema 
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VENDA D’ENTRADES
0ficina de tur isme d’Alel la

www.codetickets.com

Nom

Adreça

Cognoms Edat

Manca vehicleDescripció:

Telèfons de contacte

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades s’incorporaran en el fitxer automatitzat per a la gestió de les funcions pròpies 
de l’Ajuntament, i només es cediran a tercers en els casos i en les condicions previstes legalment. El responsable del fitxer és l’Ajuntament d’Alella, on us podreu dirigir per a exercir el vostre dret d’accés, rectificació i 
cancel·lació de les vostres dades personals o formular oposició al seu tractament mitjançant comunicació escrita.

Malaltia Major de 65 anys Viu sol/a Mobilitat reduïda

Altres:

Correu electrònic


