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Alella vota sí
Un 91,4% dels 4.178 vots recollits al municipi van 
assenyalar l’opció del sí al referèndum de l’1 octubre.
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El sí guanya a Alella

dEMocRàcIA En EStAt PUR

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.  

I vam votar! El passat diumenge 1 d’octubre es va celebrar el 

referèndum d’autodeterminació de Catalunya. 

Les condicions eren del tot adverses, amb un Estat en contra, 

perseguint urnes i paperetes, detenint funcionaris i responsa-

bles polítics de la Generalitat, amenaçant alcaldes, trepitjant 

els drets civils i polítics fonamentals. Malgrat tot això, el diu-

menge vam obrir els col·legis electorals amb les urnes i les 

paperetes a punt perquè la gent pogués votar.

Molta gent ja era allà abans de les sis del matí per tal de 

garantir que a les nou es poguessin obrir els col·legis. Molta. 

I malgrat els atacs informàtics contra el sistema de cens uni-

versal, i les imatges que arribaven de tota Catalunya d’agents 

de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil colpejant de manera 

desmesurada persones que amb actitud de resistència pací-

fica defensaven els col·legis i les urnes, la gent va fer cues 

que en alguns casos van ser de més de tres hores. Gent jove, 

gent molt gran. Més de 4.000 persones vam votar a Alella.

I quan els rumors afirmaven que els cossos de seguretat es-

panyols venien a Alella, la gent va decidir que es quedava a 

defensar les urnes i els vots, sent plenament conscients que 

assumien un risc molt important per a la seva integritat físi-

ca. Per sort, no van arribar a venir.

El recompte es va dur a terme, i va donar un resultat de 

3.818 vots afirmatius i 240 vots negatius. Un resultat similar 

al de la majoria de pobles i ciutats de Catalunya que, malgrat 

totes les circumstàncies, és vinculant políticament.

Tots hauríem volgut que el referèndum hagués estat acordat 

amb l’Estat espanyol. Tots. Però no ha pogut ser.

A Alella una part molt important de la ciutadania va exercir el 

seu dret a decidir i va defensar els seus vots. Defensar un sol 

vot, defensar una voluntat, és defensar la democràcia.
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El sí guanya a Alella
···································································································
Al municipi van votar un total de 4.178 persones, de les quals 3.818, un 
91,4%, van optar pel sí a l’estat independent en forma de república. 

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

Resultats als col·legis electorals 

Centenars de persones es van concentrar a la Plaça de l’Ajuntament durant la jornada d’aturada general del 3 d’octubre.

Unes tres-centes persones es van concentrar a la Plaça de l’Ajuntament l’endemà del referèndum.

Cues al col·legi del Pavelló Municipal d’Esports. 

Antigues Escoles Fabra 
Sí: 811 - No: 49 - Nul: 2 - Blanc: 16
La Gavina 
Sí: 1.179 - No: 89 - Nul: 9 - Blanc: 36
Pavelló Municipal d’Esports
Sí: 843 - No: 39 - Nul: 8 - Blanc: 6
Serveis a les persones 
Sí: 985 - No: 63 - Nul: 12 - Blanc: 26

El sí es va imposar amb contundència 
a Alella en el referèndum d’autodeter-
minació convocat per la Generalitat de 
Catalunya per a l’1 d’octubre. Un 
91,4% dels vots recollits als quatre 
col·legis electorals del municipi van as-
senyalar la casella del sí a la pregunta 
“Vol que Catalunya sigui un estat inde-
pendent en forma de república?” En 
total, es van comptabilitzar a Alella 
4.178 vots: 3.818 van ser per al sí, 
240 no, 94 en blanc i 26 nuls. 

La votació es va fer mitjançant un 
sistema informàtic que donava accés a 
un cens universal, per la qual cosa tam-
bé van poder votar a Alella persones 
d’altres municipis que no ho van poder 
fer als seus col·legis electorals. Per 
aquest motiu no es pot determinar amb 
exactitud el percentatge de votants del 
municipi, tot i que s’estima que pot si-
tuar-se a l’entorn del 60%. La jornada 
electoral es va desenvolupar a Alella 
sense incidències destacades, al marge 
dels problemes informàtics que van pro-
vocar el retard de l’inici de la votació. A 
les portes dels col·legis es van concen-
trar desenes de veïns i veïnes des de 
primera hora del matí i durant tot el dia.

Concentracions i aturada general
L’Ajuntament es va afegir a la convoca-
tòria promoguda per l’Associació Cata-
lana de Municipis (ACM) i l’Associació 
de Municipis per la Independència 
(AMI) i va convocar la ciutadania a 
mostrar el seu rebuig a la violència que 
es va viure a la jornada electoral a al-
guns municipis catalans i en solidaritat 
amb les persones ferides. La concen-
tració del 2 d’octubre va reunir unes 
tres-centes persones. 

L’endemà, 3 d’octubre, l’Ajuntament 
es va sumar a la aturada general de país 
convocada per la plataforma ‘Taula per 
la Democràcia’ i centenars de persones 
es van concentrar a la Plaça de l’Ajunta-
ment per condemnar la violència i en 
defensa dels drets fonamentals. 
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Mirades amb ulls de la cooperació internacional
1es Mirades al Món. 2008  El per què de les desigualtats
2es Mirades al Món. 2009  Cooperació en temps de crisi?
3es Mirades al Món. 2010  La solidaritat internacional a examen
4es Mirades al Món. 2011  (in)seguretat alimentària
5es Mirades al Món. 2012  El negoci de la guerra
6es Mirades al Món. 2013  Els silencis mediàtics
7es Mirades al Món. 2014  No hi ha dret!
8es Mirades al Món. 2015  Persones refugiades: responsabilitat col·lectiva
9es Mirades al Món. 2016  Riqueses naturals, sort o maledicció?
10es Mirades al Món. 2017  La feminització de la pobresa 

Deu anys mirant al món
························································································································································
Les Jornades de Cooperació Mirades al Món dediquen la seva desena edició a la feminització de la pobresa. 
························································································································································

Les Mirades al Món van néixer l’any 2008 amb l’objectiu de reflexionar sobre les desigualtats internacionals. 

Del 2 al 20 d’octubre
Recollida de paperetes per participar a la Rifa Mirades al Món a l’Ajuntament, Biblioteca, Can Lleonart, 
Pavelló i Antigues Escoles Fabra.

Dijous 26 d’octubre 
19h Can Lleonart. Taula rodona. Quan les dones són invisibles. 

Divendres 27 d’octubre
19h Can Lleonart. Cinefòrum “dona’m cine”.

Dissabte 28 d’octubre
10h Plaça de l’Ajuntament. Festa de la Cooperació. Parades dels projectes subvencionats, xocolatada de 
comerç just, gimcana del 0,7%, espectacle infantil “Cooperem o competim?”, Rifa Mirades al Món. 
18h Can Lleonart. Tertúlia. Trepitjant Palestina, càmera en mà. 

Més informació www.alella.cat/miradesalmon

El programa de les desenes Mirades al Món 

Des de fa deu anys Alella mira al món i 
ho fa des de la perspectiva de la Coope-
ració Internacional i la denuncia de les 
desigualtats que cal combatre i tractar 
d’eliminar. En aquests anys, i gràcies al 
treball realitzat per la Comissió de Coo-
peració Internacional de l’Ajuntament 
d’Alella, s’ha posat la mirada a les 
guerres, a l’alimentació, la situació de 
les persones refugiades o l’explotació 
dels territoris, els silencis mediàtics o 
l’incompliment de les lleis internacio-
nals, entre d’altres.  Enguany, les Jorna-
des tindran lloc els dies 26, 27 i 28 
d’octubre i celebren els deu anys po-
sant l’ull a la feminització de la pobre-
sa. A partir d’una taula rodona i una 
sessió de cinefòrum, reflexionarem so-
bre el fet que el 70% de les persones 
que viuen en situació de pobresa al 
món són dones, intentarem entendre el 
per què d’aquest fenomen, quines són 
les iniciatives d’arreu del món per com-
batre’l i què podem fer nosaltres. 

La Festa de la Cooperació 
El dissabte 28 d’octubre a les 11h, la 
Plaça de l’Ajuntament acollirà la Festa 
de la Cooperació. Coneixerem els set 
projectes que han rebut suport alellenc 
(pàg.5) i hi haurà xocolatada de co-
merç just, la gimcana del 0,7%, la rifa 
i l’espectacle “Cooperem o competim”.

La Rifa de les Mirades al Món 
Des de la passada edició, les Jornades 
inclouen la Rifa Mirades al Món. Per 
participar-hi cal omplir les paperetes i 
posar-les a les urnes instal·lades a dife-
rents equipaments del 2 al 20 d’octu-
bre. Les que hagin respòs bé a un mí-
nim de cinc preguntes entraran en un 
sorteig de productes de comerç just. 

Trepitjant palestina, càmera en mà
Les jornades finalitzaran dissabte a la 
tarda a Can Lleonart, amb la tertúlia 
“Trepitjant Palestina, càmera en mà”, 
amb Xavier Ruiz, guanyador d’enguany 
de la beca per fer una estada solidària. 
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····················································································································································································································································

Suport a set projectes de 
Cooperació Internacional 
L’Ajuntament destinarà 37.600€ a fi-
nançar set projectes de cooperació al 
desenvolupament que es duen a terme 
a Nicaragua, Guatemala, Equador, 
Mali i Gàmbia. Els ajuts procedeixen 
del 0,7% del pressupost d’ingressos 
ordinaris destinats a cooperació inter-
nacional i es donen a través del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupa-
ment. Els projectes, que es donaran a 
conèixer a la ciutadania en la Festa de 
la Cooperació Internacional del 28 
d’octubre, són els següents: 
-Ampliació i manteniment de la llar 
d’avis d’El Sauce. Nicaragua. Solidari-
tat Sense Mons. (5.130€).
-Ampliació del taller impremta Transi-
ciones. Guatemala. Gestora de recur-
sos per al desenvolupament de la dis-
capacitat. (5.700€).
-Extensió de la cobertura de l’alfabetit-
zació de les comunitats rames de Blue-
fields, a Raas. Nicaragua. Associació 

d’Educació Popular Carlos Fonseca 
Amador. (5.130€).
-Millora de les condicions sociosanitàri-
es amb un enfocament de drets hu-
mans de les dones de vuit comunes del 
cercle de Diéma a la Regió de Kayes. 
Mali. Cooperacció. (5.500€)
-Dret a viure sense violències. Procés 
organitzatiu i participatiu de dones en 
campanya permanent “Ni una menos” 
(2a fase). Nicaragua. Grup de Suport 
al Colectivo de Mujeres de Matagalpa.  
(5.210€).
-Consolidació de l’àrea d’energies reno-
vables per la província amazònica de 
Pastaza. Equador. Associació Catalana 
d’Enginyeria sense Fronteres. (5.800€).
-Desafiaments i oportunitats des de les 
arrels: percepcions de les llevadores 
tradicional i sensibilització en mutila-
ció genital femenina en el nou marc 
legal que prohibeix la pràctica. Gàm-
bia. Fundació Wassu-UAB. (5.130€). 

Tornada a l’escola  

L’activitat va tornar a les aules de l’Es-
cola Fabra i l’Escola La Serreta el 12 
de setembre amb 616 alumnes, 20 
menys que a l’inici del passat curs.

A l’Institut Alella aquest curs 2017-
2018 es va iniciar el 13 de setembre 
amb un augment de l’alumnat de pri-
mer ESO, que passa de dues a tres líni-

es per encabir la demanda generada 
per l’obertura del centre de primària de 
La Serreta. El centre comença les clas-
ses amb 421 alumnes matriculats, 11 
més que l’any passat, repartits entre 
ESO, Batxiller i el Cicle Formatiu de 
Grau Superior de gestió comercial i pu-
blicitat en el sector vitivinícola.

El curs va començar el 12 de setembre amb 192 alumnes a l’Escola La Serreta i 423 a l’Escola Fabra. 

L’art torna a les aules 
Can Manyé reprèn els tallers amb 
els centres educatius i l’extraesco-
lar d’art consolidant així, un curs 
més, el compromís pedagògic i la 
voluntat d’oferir als infants activi-
tats de descoberta, aprenentatge i 
experimentació sobre el llenguatge 
plàstic. Els tallers amb els centres 
educatius alellencs s’estenen des 
dels primers nivells d’infantil fins a 
l’ESO i són ideats i coordinats per 
l’associació “Coneix l’Art per Com-
prendre l’Art i des de l’Art”. L’oferta 
de tallers escolars es complementa 
des de l’any passat amb una activi-
tat extraescolar adreçada a infants 
de 6 a 11 anys: el taller infantil 
d’art de Can Manyé. Es fa els dime-
cres de 17.15 a 18.45h i està diri-
git pel dissenyador alellenc Daniel 
Montes. El taller comença el 4 
d’octubre les seves activitats amb 
l’entusiasme d’haver elaborat el 
cartell guanyador de la Festa Major 
de Sant Feliu d’enguany. Més infor-
mació a www.alella.cat/educacio.

Tallers d’art i creació per a joves
Els joves també tenen la possibilitat 
d’apropar-se a la creació artística 
participant en els tallers que ofereix 
l’Espai Jove. L’Espai 12·16 va po-
sar en marxa l’any passat l’espai 
d’art i creació, un taller que pretén 
apropar els adolescents a la creació 
artística, a través del dibuix i la pin-
tura, l’escultura i l’experimentació 
audiovisual. Conduït per Blanc de 
Guix, el taller es fa els dijous de 
16.30 a 18h i té un cost de 60€ al 
trimestre. El jovent, de 16 a 30 
anys, també pot experimentar amb 
l’art, participant en el taller d’il-
lustracions i emocions que ofereix 
l’Espai 16·30. És un curs de cinc 
sessions en el qual es treballaran 
les emocions de manera gràfica a 
través d’exercicis previs per deixar 
fluir l’expressivitat i la creativitat. Es 
fan divendres de 19.30 a 21h. A 
més, i com a novetat, s’ha obert un 
espai de creació lliure per a joves 
de 16 a 30 anys que tinguin voca-
ció artística i ganes de desenvolu-
par-la i compartir-la amb altres jo-
ves del municipi. L’espai és gratuït i 
és obert tots els dijous de 16 a 20h. 
Més informació a alellajove.cat. 
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····················································································································································································································································

S’aprova definitivament 
el reglament del Sindic
El reglament que regula la creació i 
el funcionament de la Sindicatura 
Municipal de Greuges, aprovat ini-
cialment  per unanimitat al Ple del 
27 de juliol, ha quedat aprovat de-
finitivament després que no s’hagin 
presentat al·legacions durant el pe-
ríode d’exposició pública. Un cop 
publicat en el BOPB i el DOGC, 
s’enviarà a la Generalitat de Catalu-
nya que tindrà 15 dies hàbils per a 
pronunciar-se. Si no hi ha cap ob-
jecció, el Reglament entrarà en vi-
gor, presumiblement, a finals del 
mes d’octubre i serà en aquest mo-
ment, i durant el termini d’un mes, 
quan les persones interessades en 
ocupar aquest càrrec podran pre-
sentar les seves candidatures, mit-
jançant l’entrada de la sol·licitud al 
registre general de l’Ajuntament.  

Els grups municipals van acordar 
no convocar el Ple de setembre 
Els grups municipals de l’Ajunta-
ment van decidir en la Comissió 
informativa celebrada el 21 de se-
tembre no celebrar la sessió ordi-
nària del Ple de l’Ajuntament pre-
vista per al 28 de setembre, 
donada “la situació excepcional i 
canviant que s’està vivint a Catalu-
nya”. L’Audiència Pública prèvia al 
Ple, que inicialment estava previs-
ta realitzar per primera vegada 
abans del Ple ordinari del 28 de 
setembre, queda també ajornada 
per a mitja hora abans de la prope-
ra sessió plenària.

Arranjament de l’aparcament 
l’Hort de la Rectoria
L’Ajuntament ha realitzat obres 
d’arranjament de l’Hort de la Rec-
toria, amb l’objectiu de millorar 
l’estat general de l’asfaltat i la se-
nyalització, reordenar l’estaciona-
ment per adequar la zona d’accés a 
la Biblioteca i dotar l’espai d’un sis-
tema de sensors i un panell electrò-
nic que informarà del número de 
places lliures i ocupades. També 
s’ha aprofitat aquesta actuació per 
modificar les escales d’accés a la 
tarima que s’utilitza com escenari i 
per instal·lar jardineres amb vege-
tació i recol·locar el mobiliari urbà.

L’Ajuntament inicia els tràmits per 
modificar l’ordenança d’animals
···································································································
Es recolliran les aportacions de la ciutadania mitjançant un formulari que es 
podrà emplenar a través del web municipal del 10 al 29 d’octubre. 

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

L’Ajuntament ha posat fil a l’agulla per 
actualitzar l’ordenança municipal so-
bre protecció, control i tinença d’ani-
mals aprovada l’any 2008.

En els darrers anys s’ha incremen-
tat considerablement el nombre d’ani-
mals al poble i també ha anat canviant 
la sensibilitat dels ciutadans i ciutada-
nes envers la seva tinença. Amb l’ob-
jectiu de donar resposta a les noves 
inquietuds i demandes ciutadanes, 
aquest mes d’octubre s’obre un període 
de participació ciutadana per tal que 
les persones, a títol individual, puguin 
fer les seves aportacions al procés 
d’elaboració de la nova ordenança.

Es tracta d’obtenir una ordenança 
que fomenti la tinença responsable 
dels animals, la convivència ciutadana 
i la qualitat de vida de les persones i 
dels mateixos animals. 

Les aportacions es poden fer del 10 
al 29 d’octubre, ambdós inclosos, em-
plenant el formulari que hi haurà pen-

jat a la pàgina www.alella.cat/orde-
nançanimals. Des d’aquest enllaç 
també es podrà consultar l’ordenança 
que està vigent i fer les propostes i sug-
geriments que es considerin oportuns.

Les aportacions recollides es tin-
dran en compte, en la mesura del pos-
sible, a l’hora d’elaborar la proposta 
d’actualització de l’ordenança. 

L’Ajuntament vol posar al dia l’actual ordenança.

A consulta el reglament 
del mercat de marxants
L’elaboració de la nova ordenança de 
tinença d’animals no és l’única que se 
sotmetrà a consulta prèvia. Aquest 
més d’octubre la ciutadania també po-
drà fer les seves aportacions per a 
l’elaboració del reglament municipal 
del mercat de marxants, que en aquest 
cas no substitueix a cap normativa 
municipal anterior i pretén regular, per 
primera vegada, la venda no sedentà-
ria del mercat setmanal de marxants. 

Al formulari de la consulta prèvia 
es podrà valorar la ubicació, el dia i 
l’horari del mercat. A més, es podran 

fer suggeriments i propostes. La con-
sulta estarà oberta del 10 al 29 d’oc-
tubre. 

L’Ajuntament vol posar al dia l’actual ordenança.



7OCTUBRE 2015 7OCTUBRE  2017

Una caldera de biomassa escalfarà 
el Pavelló i el Complex Esportiu 

Vacunació contra la grip 
el 7 i 8 de novembre a Can Gaza
El personal sanitari de l’Àrea Bàsica 
de Salut del Masnou-Alella ha pro-
gramat dues sessions de vacunació 
per als dies 7 i 8 de novembre, de 
17 a 18h, al Casal de la Gent Gran 
Can Gaza. La campanya de vacu-
nació s’adreça a persones més 
grans de 60 anys i aquelles que 
pateixen alguna malaltia crònica. 
Per poder vacunar-se cal dur la tar-
geta sanitària i el carnet de vacuna-
cions. 

Prevenció sanitària a les escoles 
L’àrea de Salut de l’Ajuntament ha 
programat dues exposicions de pro-
moció de la salut a les escoles en 
col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona.  Del 18 d’octubre al 2 
de novembre es farà l’exposició 
“Cuida’t les dents” a l’Escola la Ser-
reta; i del 7 al 20 de novembre 
l’exposició “Menja bé, tu hi gua-
nyes” s’instal·larà a l’Escola Fabra.

Una delegació de Mercosur 
visita Alella 
Una delegació de Mercosur (Mercat 
Comú del Sud) amb set diputats i 
càrrecs electes de Brasil, Argentina 
i Uruguai, van fer parada a Alella el 
6 de setembre en la seva visita a 
Catalunya, convidats per Diplocat. 

La delegació, encapçalada per 
Arlindo Chinaglia president del Par-
lament de Mercosur, van ser rebuts 
per l’alcalde d’Alella, Andreu Fran-
cisco, i van signar en el Llibre d’ho-
nor de l’Ajuntament, abans de fer 
una visita al celler Alta Alella i fer 
un dinar trobada amb regidors i 
regidores de l’Ajuntament per 
conèixer l’organització municipal i 
el poble.

Alella rep tres Flors d’Honor 
com a Vila Florida  

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

L’Ajuntament ha estat guardonat amb 
tres Flors d’Honor en el lliurament de 
premis anual del projecte Viles Flori-
des. Amb aquesta distinció, el munici-
pi incrementa la valoració com a Vila 
Florida de les dues passades edicions, 
passant de dues a tres Flors d’Honor. 
La iniciativa, promoguda per la Confe-
deració d’Horticultura Ornamental de 
Catalunya (CHOC), té per objectiu fer 
un reconeixement als municipis que 
destaquin pel seu compromís amb els 
espais verds, la cura del medi ambient 
a través dels espais enjardinats i la mi-
llora de l’espai urbà. 

Els premis es van lliurar el passat 
22 de setembre a Mollet, i en el cas 
d’Alella es reconeix especialment “la 
tasca del municipi per la millora de 

l’espai verd i el seu sosteniment”. Ale-
lla va debutar l’any 2015 en aquests 
premis amb dues Flors d’Honor, pocs 
mesos després d’obtenir el reconeixe-
ment de Vila Florida.

Enguany s’han atorgat reconeixe-
ments a 113 municipis: 11 van rebre 
quatre Flors d’Honor, 48 tres, 48 dos i 
6 una. 

El Pavelló Municipal d’Esport i el Com-
plex Esportiu Municipal milloraran l’efi-
ciència energètica quan es posi en 
marxa la caldera de biomassa que ha 
de generar l’energia tèrmica necessària 
per cobrir les necessitats d’aigua calen-
ta i de calefacció dels dos edificis mu-
nicipals. El projecte per a la instal·lació 
d’aquesta nova font de calor, aprovat  
per la Junta de Govern el 22 d’agost, 
serà executat i finançat per la Diputa-
ció de Barcelona a partir d’una subven-
ció obtinguda del Fons FEDER que fi-
nança la meitat, aproximadament, de 
l’actuació. El cost estimat de l’execució 
del projecte supera els 330.000€.

L’actuació preveu la instal·lació 
d’una caldera policombustible que 
s’ubicarà a una sala de màquines de 
nova construcció situada enmig de les 
dues instal·lacions on actualment hi ha 

···································································································
El projecte serà executat per la Diputació amb una subvenció del Fons FEDER.

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

un talús. Les instal·lacions es dissenya-
ran per tal que les calderes de gas exis-
tents actualment només s’activin en els 
moments en què les calderes de bio-
massa no funcionin o no arribin a la po-
tència demandada per les instal·lacions, 
cobrint d’aquesta forma els pics de con-
sum. Per tant, la finalitat és la de cobrir 
el màxim de les necessitats dels edificis 
i disminuir els consums actuals de gas. 
La posada en marxa d’aquest sistema 
d’alimentació tèrmica, que es preveu 
amortitzar en un termini d’onze anys, 
preveu reduir 206 tones anuals les 
emissions de C02. 

La Diputació i l’Ajuntament signa-
ran un conveni que estableix el com-
promís de cedir al Consistori la gestió i 
manteniment de la caldera de biomas-
sa un cop finalitzades les obres i lega-
litzada la instal·lació. 

L’alcalde va rebre els representants de Mercosur. 
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Tastet de verema 
·······················································································································································
Força participació a les activitats i més de 20.000 tiquets venuts a la Mostra Gastronòmica. 
·······················································································································································

Alta participació a les diferents propos-
tes del programa de la 43a Festa de la 
Verema, celebrada del 8 al 10 de 
setembre. La major part de les activi-
tats programades, com a visites als 
cellers, els itineraris patrimonials, el 
tast jove i les classes magistrals, van 
omplir la totalitat de places.

A la Mostra Gastronòmica es van 
superar les 20.000 degustacions, 
3.000 menys que a l’edició anterior. La 
pluja que va caure dissabte va reduir 
molt l’assistència de públic al recinte de 
l’Hort de la Rectoria, però la davallada 
es va veure compensada pel rècord de 
visitants de diumenge.  El fet que dilluns 

se celebrés la Diada i fos dia festiu, i la 
pluja del dia anterior, va disparar totes 
les previsions d’un diumenge de verema, 
amb més de 6.600 tiquets venuts, molt 
per sobre de les vendes habituals al dar-
rer dia de la Festa.  

La Verema solidària
Les voluntàries de Creu Roja d’Alella, el 
Masnou i Teià, van recaptar un total de 
715€ que es destinaran a projectes 
d’Inclusió Social i Lluita contra la 
pobresa. També es van fer 28 donaci-
ons i 9 oferiments al banc de sang.  

Tercera Beca Verema
Fins al 13 d’octubre es poden presentar 
les sol·licituds a la 4a Beca Verema, 
edició Ferran Centelles, destinada a 
sufragar el 50% del cost acadèmic del 
curs de Grau Superior de Gestió Comer-
cial i Màrqueting en el sector vitiviní-
cola. 

“Allò que vindrà”
Can Manyé exposa, fins al 15 d’octu-
bre, “Allò que vindrà” amb obres de 
producció pròpia creades per Jordi 
Mitjà. Amb aquest treball, l’artista fa 
una incursió que parteix del mateix 
paisatge del vi i dels materials que se’n 
deriven.

ACTE d’INAUgURACIó

La trepitjada de raïm dels hereus, les dames d’honor i la pubilla és un dels actes més significatius de la inauguració. 

Els millors aparadors 

Primer premi: 2D4

Segon premi: Maronas

Tercer premi: Gurises 

Premi votació popular: Friselina

FOTOS: QUICO LLUCH. 
Inauguració de l’exposició “Allò que vindrà”. 
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CORREFOC CERCAVILA dE gEgANTS 

VISITES ALS CELLERS 

FIRA d’ARTESANS MOSTRA gASTRONòMICA 

PRESENTACIó dE VINS 

INAUgURACIó TALLAdA dE RAïM

TRABUCAIRES dEL VI d’ALELLA
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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 La veritat sobre els “sis exemples de feina feta” 

L’1 d’octubre ha estat ple d’emocions. La ciutadania 
ha estat a l’altura i ens sentim orgullosos del civisme 
a Alella. Al nostre ADN hi ha la democràcia directa i 
la participació en la vida pública, a través de consul-
tes populars per a triar les prioritats al poble. Altres,  
cultiven la propaganda, com al recent fulletó d’ERC.
1. La licitació de les obres per a posar a un ascensor 
a l’ajuntament va quedar deserta abans de l’estiu. 
Cap constructora s’hi va presentar. El projecte es va 
adjudicar a dit a un antic arquitecte municipal.
2. El nou Casal d’Alella es va adjudicar amb una 
baixa temerària del 30%. Les obres no estan aca-
bades, tot i la pròrroga demanada per l’empresa 
Alsina. El termini per a cobrar una subvenció de 
la Generalitat de més de 200.000€ s’ha exhaurit. 
Tot indica que l’Alcalde ha triat la persona que el 
dirigirà a través d’una promoció interna.
3. Si funcionés regularment l’oficina virtual i l’ajunta-
ment no hi hagués reduït l’horari de servei al ciutadà, 
potser sí que hauria millorat l’OAC, però ara està tan-
cada les tardes de l’1 de juny al 30 de setembre, a 
més de les vacances de Nadal i Setmana Santa, per un 
acord del govern, tot i els vots en contra de l’oposició.
4. Cop de modificació de crèdit de 334.000€, dels 
quals 133.000€ són per a resoldre un error admi-
nistratiu de gravíssimes conseqüències. D’una banda, 

Som gent demòcrata. Som gent de pau 

Hem votat. Hem votat perquè simplement hem 
volgut, perquè és el nostre dret, per dignitat. Hem 
votat perquè volem una nova república on la ciu-
tadania decidim com volem que siguin les nostres 
infraestructures, per decidir què fem amb tots els 
nostres impostos, per tenir les nostres seleccions 
esportives, per tenir veu pròpia als organismes in-
ternacionals .... i tantes altres coses. 

Orgull de poble, hem fet història! A Alella hem 
votat on sempre i gràcies a persones voluntàries 
que han fet que les urnes, les paperetes, els so-
bres i les meses estiguessin a punt. Orgull també 
i un agraïment gegant per tota la ciutadania que 
s’ha organitzat per la defensa dels col·legis electo-
rals i pel gran seguiment de l’aturada general del 3 
d’octubre. A la concentració a la plaça, els infants 
d’Alella ho han dit molt clar: “No es pega”. És així 
de simple. 

Ha estat una campanya molt complicada amb 
detencions, intervencions de material de campa-
nya, citacions als jutjats que ha acabat amb una 
jornada electoral que a hores d’ara ens costa po-
sar-hi paraules. El que tenim clar és que no podem 
oblidar i caldrà portar a les instàncies internacio-
nals la vulneració a Catalunya dels drets humans.  

És molt difícil expressar com cadascú de nosal-

una de les empreses de la licitació es va adonar que 
no hi havia prou per remodelar el Camp d’Esports: 
l’ajuntament s’havia oblidat el 19% del cost. Com a 
resultat, el concurs públic convocat el maig al qual es 
van presentar 16 empreses va ser anul·lat. Pèrdua de 
temps i diners per les empreses i per l’Ajuntament, i 
els entrenaments i alguns dels partits s’han de fer a 
Badalona. Tot i que el projecte va quedar aprovat el 
27 d’abril, les obres no han començat.
5. L’ambulància del SEM, així com el Cap d’Alella, 
sense ginecòleg propi, ni pediatra a l’estiu, és un ser-
vei de la Generalitat, no municipal.
6. L’eficàcia de les càmeres de seguretat s’ha d’ava-
luar. El 2016 es va denunciar un robatori cada 3,8 
dies. D’uns 80 el 2015 vam passar a quasi 100.

Ens és molt útil comptar amb la teva opinió; es-
tem treballant per a tu.

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
bardesjosep@gmail.com

www.gentdalella.cat

tres s’ha sentit aquests dies, sentiments contradic-
toris: plorar d’alegria quan estàvem votant a plorar 
de ràbia i indignació per les càrregues de la poli-
cia nacional i la guàrdia civil. Violència d’estat en 
tota regla. A Catalunya, fora les forces d’ocupació. 
Aquesta no és la nostra manera de fer, això no és 
democràcia. 

Des d’ERC-Sumem per Alella volem aprofitar 
aquest espai per posar en valor els lligams que 
ens uneixen amb el poble espanyol, de la mateixa 
manera que ens uneixen amb l’Europa dels pobles. 
Serà difícil però caldrà refer ponts, doncs aquest 
no és un procés contra Espanya sinó a favor de 
Catalunya.

En tot cas, l’1 d’octubre ha de ser recordat des 
de la il·lusió de veure votar a la gent gran, de les 
cues sota la pluja amb gent somrient, des de la 
solidaritat i des de la unió d’un poble. El Parlament 
de Catalunya és sobirà, tot està punt per l’esdeve-
nir. Tinguem confiança i fem costat a la institució 
per tal de tirar endavant el procés constituent de la 
república. 

Aquesta és una carrera de fons i que ja no té 
aturador. L’estat espanyol ha vist que la Democrà-
cia és imbatible. Per tant cuideu-vos, cuidem-nos. 

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 Hem guanyat

Ja no hi ha cap dubte: avui, 1 d’octubre, hem fet 
història. Hem demostrat que davant les seves bru-
tals agressions nosaltres som pacífiques, tranquil-
les, però fermes i decidides. Per damunt de tot, s’ha 
demostrat que el poder de la gent és imparable.

Hem guanyat el referèndum. Hem guanyat; de 
fet, ja havíem guanyat. Quan hem estat dies i dies 
mobilitzats al carrer, pacífics, incansables. Quan 
hem mantingut les escoles obertes, quan hem ma-
tinat per assegurar-nos que s’hi mantenien. Ni els 
hacks informàtics, ni els precintes, ni les porres, ni 
les pilotes de goma han pogut impedir que la gent 
hagi pogut expressar la seva opinió sobre l’auto-
determinació del poble de Catalunya. Malgrat tot, 
hem votat. Malgrat tot, no hem perdut el somriure. 
Gràcies, gràcies, gràcies, a totes aquelles persones 
que ho han fet possible, que van matinar, que van 
constituir meses, que van resistir pacíficament a les 
portes dels col·legis, que van anar a votar, que van 
esperar pacientment a les llargues cues, les que 
s’hi van quedar, les que van portar menjar. Hem 
donat una lliçó al món sencer. 

Mentre esperem que la comunitat internacional 
reaccioni davant de les accions lamentables em-

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

El President al Borbó: Així no!

Aquest ja és el tercer escrit que preparo per l’edi-
ció d’El Full d’aquest mes d’Octubre. Vaig escriure 
abans del 1-O, per tenir-ho tot llest. Després ens 
van apallissar per exercir el nostre dret d’expressió 
i el meu escrit va ser molt diferent. Em sentia en-
rabiat pel que havia passat i ho deia ben fort i ben 
alt: “no oblidarem el que ens heu fet”. Alhora or-
gullós dels meus veïns i veïnes per la determinació 
i coratge per com vam afrontar el dia. Tampoc no 
ho oblidaré mai i estic molt agraït per haver pogut 
compartir aquells moments amb tots i vosaltres.
I va passar el dia 2 lent, en un estat d’esgotament. 
I el 3 al vespre va aparèixer el Borbó, un titella diri-
git pel Gobierno amenaçant-nos a tots plegats: heu 
sigut dolents i us castigaré, i sobretot que “los cata-
lanes de bien” estiguin tranquils que aquesta gen-
tussa l’escombrarem de la manera que calgui. PP, 
C’s i PSOE-PSC aplaudint a les xarxes i als mitjans. 
Per fi algú “ponía los cojones encima de la mesa” 
com vaig veure escrit en algun post insuportable i 
fastigós que he vist. 

Mentre Sánchez donava carta blanca al PP, 
Alfonso Guerra demanava que l’exèrcit entrés a 
Catalunya. Que la culpa de tot era de la màfia a 
les escoles on el professorat manipulava la nostra 
canalla i on TV3 era el bressol de les mentides per 

preses pel govern espanyol, més enllà d’una piu-
lada o una exclamació als mitjans, hi ha una cosa 
ben clara: ara toca que els polítics facin mans i 
mànigues i no ignorin allò que tant clarament ha 
quedat palès, no volem formar part d’un estat ca-
duc i repressiu. A partir del 2 d’octubre hi ha molta 
feina a fer i esperem que no es traeixi la voluntat 
de la gent. Hem vençut la por, ens hem mantingut 
dretes, no hem perdut el sentit de l’humor, hem 
omplert els carrers, ens hem mobilitzat. Ara cal que 
aquells que ens lideren estiguin a l’alçada de les 
circumstàncies. Ho tenim a tocar, hem vist que és 
l’única manera de viure dignament. És ara o mai: 
“la llibertat és inajornable”. Visca la terra i visca els 
Països Catalans!

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

l’adoctrinament. I el PSC calladet, còmplice de la 
violència d’estat, mentre escalfen la cadira no sigui 
que se’ls hi acabi la bicoca de cobrar per no fer res. 
Ei!! I que si han d’estar en un govern de sediciosos 
s’ hi està, que les coses de poble res tenen a veure 
amb les de País et diran. Cínics i aprofitats. Men-
tre, a tot el Maresme (a tot Catalunya en general) 
el Partit Demòcrata i ERC estan trencant els seus 
acords amb el PSC.

I a les 21h del dia 4 va parlar el PRESIDENT. 
Ha estat la primera nit que he pogut dormir sen-
cera. Ho va deixar molt clar a l’estat: AIXÍ NO! 
Nosaltres continuarem amb la nostra reivindica-
ció pacífica, amb la nostra legítima determinació 
en compliment del mandat democràtic que tenim i 
de la llei del Parlament, seu de la nostra sobirania 
nacional. Buscarem diàleg i proposarem mediadors 
disposats a facilitar les coses, però el nostre camí 
cap a la independència no té marxa enrere.

Confiem més que mai en el President, el seu 
Govern i en el nostre Parlament. Estan complint 
amb prudència i intel·ligència el que van dir i el 
que està aprovat, amb tota legitimitat. Ara més que 
mai hem d’estar al seu costat fent pinya i sense 
mostrar a l’estat enemic cap fissura. El món ja no 
només ens mira. Ho aconseguirem!
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Annerose Bloss
673644807
blossga@alella.cat
annerosebloss@
hotmail.com

PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS Així no!

Avui, dos d’octubre, començar a escriure aquestes 
línies no és gens fàcil. Les escrivim des de la tris-
tesa, la indignació, la condemna i el rebuig. Les 
brutals imatges que es repetien a diferents muni-
cipis de Catalunya per part de la policia nacional i 
la guàrdia civil ens van remoure, com ja feia molt 
temps que no ho feia, la consciència i els records 
d’altres èpoques grises de la nostra història. Des 
d’aquella crida, “llibertat, amnistia, estatut d’auto-
nomia”, ha plogut molt. Però avui, la sensació és 
que res ha canviat i que hem tornat a retrocedir en 
el temps.

Des de la sentència del tribunal constitucional 
que tombava l’Estatut aprovat pel parlament de Ca-
talunya l’any 2006, el continu assetjament a les 
institucions catalanes per part del partit popular i 
del seu govern han acabat definitivament trencant 
l’equilibri constitucional i ens ha abocat a un con-
flicte que avui ja és d’extrema gravetat. No volem 
que actuacions policials amb l’ús de la força, com 
les del dia 1-O, puguin malmetre la convivència 
pacífica de Catalunya. Considerem inacceptable 
qualsevol acció policial gratuïta i desproporcionada 
d’impedir per la força una important mobilització 
ciutadana i el dret a expressar els seus anhels.

Ni Catalunya ni el conjunt d’Espanya es merei-
glòria Mans
manscg@alella.cat

Francisco 1º El Tergiversador 

Francisco y sus coleguitas han montado un acto de 
reprobación contra mi persona y nuestro Partido. 
Una muestra más de la persecución que la gente 
del Partido Popular sufre por parte de sediciosos sin 
escrúpulos cuyo único objetivo es la destrucción de 
nuestra querida España.

Aprovechando unas manifestaciones mías ante 
el horrible atentado en las Ramblas de Barcelona 
en las que expresaba mi dolor y pleno conocimiento 
de lo que significa ya que yo misma he sido víctima 
de un atentado terrorista en El Masnou por parte 
de Terra Lluire siendo un miembro activo entonces 
el alcalde actual de ERC de esta banda terrorista. 
¡Francisco, una regidora que come “bastonets” en 
casi todos los plenos (...),otra regidora agraciada 
en sus favores por Francisco desde siempre porque 
Roma(ERC) si paga traidores... y el resto de la opo-
sición (triste manipulación a la que se han dejado 
llevar) elevan un escrito a la prensa lleno de menti-
ras y difamaciones! Hecho que me hace replantear 
a nivel personal muchas cosas, pero que me confir-
ma la bajeza moral de que por un plato de comida 
son capaces de vender su alma al diablo.

Estoy escribiendo desde la más absoluta tran-
quilidad y confianza. El “butirreferendum” no vale 
para nada y la indisoluble unidad de España está 

xen això. L’atzucac en el que ens trobem i les ten-
sions que l’1 d’octubre es varen desfermar només 
tenen solució a través del diàleg, la negociació i els 
acords. La nostra posició és inequívocament parti-
daria d’un referèndum legal, acordat i que permeti 
votar als catalans i catalanes amb totes les garanti-
es. Cal recercar un pacte que inclogui l’instrument 
que això ho faci possible, fer les reformes necessà-
ries que desenvolupin el dret a consulta de tota la 
ciutadania.

Defensem la tolerància cap a qualsevol opinió 
sempre que sigui donada des del respecte, de la 
mateixa manera que condemnem que es limiti la lli-
bertat d’expressió i de reunió, actuacions que mal-
auradament hem viscut aquests darrers dies i que 
ens han portat a la indignació cap a un govern que 
tots aquests anys s’ha pensat que el que passava a 
Catalunya era banal. 

Demanem la dimissió de l’actual president del 
govern espanyol per la seva irresponsabilitat a l’ho-
ra de gestionar la demanda del poble de Catalunya 
i per la prohibició d’un dels drets fonamentals com 
és la llibertat d’expressió de la ciutadania.

Diàleg i acord.

Glòria Mans, portaveu del grup municipal AP-CP

garantizada por el Gobierno de España y la Consti-
tución. Los políticos independentistas catalanes han 
hecho de todo está manipulación su “modus viven-
di” para intentar robarnos la tranquilidad de vivir en 
un país serio y estable y no servirá absolutamente 
“PER RES MÉS”. Al final Cataluña estará más em-
pobrecida por políticos irresponsables y se llevarán 
a unos cuantos a la cárcel, a pesar de que  se les ha 
advertido hasta la saciedad de que lo que estaban 
haciendo es ILEGAL.

Igualmente me encuentro en una situación de 
decisiones importantes, viendo que en el Consis-
torio de Alella sufro una persecución constante por 
parte de aquellos que se erigen como máximo ex-
ponente de la democracia. Trileros de la palabra.

¡VIVA ESPAÑA y VIVA SUS GENTES!
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Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

SAPS QUE ÉS LA GARANTIA JUVENIL?
És una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur. Garanteix oportunitats per als 
joves basant-se en programes de formació, d’inserció, emprenedoria i orientació 
laboral. 

REQUISITS PER INSCRIURE-T’HI:

Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de realitzar la sol·licitud 
d’inscripció.

Estar empadronat/da a qualsevol municipi de Catalunya.

Tenir la nacionalitat espanyola, ser ciutadà/na de la Unió Europea o ser titulars  
d’una autorització per residir en territori espanyol que t’habiliti per treballar. 

Estar a l’atur i no haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de la 
inscripció.

No estar estudiant i no haver rebut accions formatives (formació no reglada) de més 
de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de la inscripció.

No estar estudiant i no haver rebut accions formatives (formació reglada) de més 
de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de la sol·licitud.

QUÈ POTS ACONSEGUIR AMB AQUEST PROGRAMA?
Si compleixes els requisits, en un termini de quatre mesos, se t’oferirà una oferta 
de treball, unes pràctiques en una empresa o la formació necessària per a accedir 
al mercat laboral.

   

Més informació a: 
www.alellajove.cat 

Programa de Garantia Juvenil

Si vols més informació 
sobre la Garantia Juvenil 

o tens dubtes per 
apuntar-t’hi, vine a l’Espai 
Jove, envia’ns un correu a 

alella.gira@alella.cat 
o truca’ns als telèfons

 93 540 72 45
615 84 47 28

APUNTA’T A LA

GARANTIA
JUVENIL

Revetlles amb precaució. Ull amb els petards i les fogueres!

Acords del PleAcords del Ple
PLE ORDINARI DEL 27 DE JULIOL DE 2017.  Consulteu les actes senceres del Ple  www.alella.cat 

Aprovació de les festes locals de 2018.
El Ple va aprovar les festes locals de 2018: seran els dies 
21 de maig i 1 d’agost.
Aprovat per unanimitat 
Aprovació modificació de crèdit.
El Ple va aprovar una modificació de crèdit per valor de 
310.000 euros procedents del romanent de tresoreria, 
que es destinaran a la reforma d’edificis municipals, la re-
forma del Camp d’Esports Municipal, la reparació i man-
teniment de zones públiques, la promoció de la formació 
musical i un conveni amb l’AMPA de l’Escola La Serreta. 
També es va aprovar un suplement de crèdit per import 
de 35.039 euros procedent de la partida de contingències 
comuns que es destinarà a satisfer l’increment de l’1% de 
les retribucions de la partida de personal. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i AP-CP i l’abs-
tenció de Gd’A, PDeCAT i AA-CUP
Creació de la Sindicatura Municipal de Greuges i aprova-
ció del seu reglament.
El Ple va aprovar inicialment, per unanimitat, el Regla-
ment que regula l’elecció, funcionament i atribucions de 
la Sindicatura Municipal de Greuges, una figura contem-
plada dins del Reglament de Participació Ciutadana que 

tindrà com a funció primordial defensar els drets fona-
mentals i les llibertats públiques dels veïns i les veïnes 
d’Alella en les seves relacions amb l’Ajuntament i garantir 
el compliment del Codi de Conducta dels alts càrrecs de 
l’Ajuntament. 
Aprovat per unanimitat
Adhesió al programa d’homogeneïtzació dels processos i 
mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzaci-
ons socials.
El Ple va aprovar una moció segons la qual s’autoritza a 
l’Ajuntament a subscriure el conveni amb l’Agència Tribu-
tària de Catalunya per a l’homogeneïtzació dels processos 
i mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingres-
sa el sector públic de la Generalitat i altres ens públics de 
Catalunya a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
Igualment, també es va acordar subscriure un conveni 
amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
per a l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes in-
terns de tramitació de les cotitzacions socials que ingressa 
el sector públic de la Generalitat i altres ens públics de 
Catalunya a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, PDeCAT i AA-
CUP, el vot en contra de AP-CP i l’abstenció de Gd’A.
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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 19 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 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
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 
de dilluns a divendres 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
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 FIXA 
93 555 86 99
www.ladeixalleria.cat
de dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
diumenge de 10 a 13 h dilluns tancat

GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ
93 540 57 78
de dilluns a divendres de 9 a 14 h 

JUTJAT DE PAU
93 555 82 05
de dilluns a divendres de 9 a 13 h

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
93 790 55 60

629 727 293
649 919 129
659 999 755
659 494 043 (adaptat i 7 places) 
639 134 403

TAXIS D’ALELLA

Servei de taxi al preu de 2€
Per a majors de 65 anys i persones amb discapacitat 
La resta d’usuaris amb un límit de 6 viatges anuals
de dilluns a divendres de 7 a 20 h.

93 555 23 39 

TAXI A DEMANDA

DEIXALLERIA MÒBIL

SERVEIS DE RECOLLIDA A CASA

Del 3 al 8 d’octubre i del 2 al 5 de novembre (1 de novembre, tancat)
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.

Utilitzeu els serveis gratuïts de recollida a domicili de voluminosos i de restes verdes 
de mida petita i no llenyosa (93 790 55 60). També podeu fer ús de la deixalleria.
Recordeu que està prohibit deixar residus fora dels contenidors.

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 divendres 13 d’octubre de 10.30 a 13.30h. (www.alella.cat/busconsum).

BUS CONSUM

Properes sessions per tramitar dNI electrònic: pendent de concretar, consulteu la pàgina www.alella.cat/
dnielectrònic.  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: OCTUBRE - NOVEMBRE 

7 i 8 d’octubre                          BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
12 d’octubre                             BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
14 i 15 d’octubre                      GÓMEZ Rbla. Àngel guimerà, 48 · 93 555 16 08
21 i 22 d’octubre                       MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
28 i 29 d’octubre                      BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
1 de novembre                          GÓMEZ Rbla. Àngel guimerà, 48 · 93 555 16 08
4 i 5 de novembre                     GÓMEZ Rbla. Àngel guimerà, 48 · 93 555 16 08
6 de novembre                           MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
18 i 19 de novembre                 BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
25 i 26 de novembre                 BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

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

CALENDARI DEL CONTRIBUENT  SETEMBRE - DESEMBRE
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
Taxa Mercat municipal (4t trimestre)   21.11.2017  a  23.01.2018
Taxa mercat ambulant (4t trimestre)   21.11.2017  a  23.01.2018
IBI urbana domiciliat (4a fracció)     02.11.2017  
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(*) Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Alella. Més informació a www.alella.cat i alellAPProp (aplicació per a mòbil) (*) Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Alella. Més informació a www.alella.cat i alellAPProp (aplicació per a mòbil) (*) Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Alella. Més informació a www.alella.cat i alellAPProp (aplicació per a mòbil) (*) Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Alella. Més informació a www.alella.cat i alellAPProp (aplicació per a mòbil) 

Agenda d’activitats

De 17 a 19.30h Fundació Aymar i Puig
Jornada per l’alzheimer i la gent gran. Caminada solidària, parades 
de roses i polseres, elaboració d’un mural, berenar i música. 
Organitza: Fundació Germans Aymar i Puig

De 17 a 20h Plaça de l’Ajuntament 
4a Festa de la Fundació Tutelar Santa Clara. Activitats de les enti-
tats, xocolatada, música, tast de vins i paella. 
Organitza: Fundació Tutelar Santa Clara

Divendres 6 d’octubre 

11h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Cuinem i mengem entre llibres. Taller familiar. La cuina dels colors. A 
càrrec de Pilar Ibern “Gavina”. Cal inscripció prèvia. 

Dissabte 7 d’octubre 

Fins al 15 d’octubre, a Can Manyé* 
“Allò que vindrà”, de Jordi Mitjà 

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

Exposició a Can Manyé

21h Can Lleonart*
Cicle de Música Clàssica. Els júnior de Músics en Residència. Preu: 
5€. Venda d’entrades a partir del 9 d’octubre www.canlleonart.com.

Divendres 20 d’octubre

De 10 a 15h Plaça d’Antoni Pujadas*
8è Mercat de Segones Oportunitats. www.alella.cat/mercatoportunitats.

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Enotast. Inscripcions: www.alella.cat/turisme.

De 13 a 14.30h Can Lleonart*
Mostast. Inscripcions: www.alella.cat/turisme.

De 18 a 24h Can Manyé*
Nit de la Pansa Blanca. 
De 18 a 20h Tast. Inscripcions: www.alella.cat/turisme.
De 20 a 21h Acció plàstica i artística. No cal inscripció prèvia. 
De 20.30 a 22.30h Sopar amb tast. Tast de vins de pansa blanca. 
Entrada lliure. Preu: segons consumicions de tastets gastronòmics. 
De 22.30 a 24h Projecció de la pel·lícula Soulève les montagnes, de 
Baptiste Debicki. Preu: 5 euros. Inscripcions: www.alella.cat/turisme.

Dissabte 21 d’octubre 

10.30h Can Lleonart*
Tertúlia. La salut dental. www.canlleonart.com.

De 17 a 19h Casal de la Gent Gran Can Gaza*
Taller d’alimentació saludable per a la gent gran.

Dijous 19 d’octubre

De 10.30h a 12.30h Mas Coll (entre carrers Vallespir i La Selva)* 
Passejada pel Parc de la Serralada Litoral. Anem a fer un glop! Pas-
seig per les fonts d’Alella. Més informació a l’Oficina de Turisme. 

Diumenge 8 d’octubre

De 18 a 20h Sala d’actes de l’Institut Alella*
Sessió de treball programa TEI per a famílies www.alella.cat/educacio

De 17h Biblioteca Ferrer i Guardia*
Cuinem i mengem entre llibres. Hora del conte. Contes per sucar-hi 
pa. A càrrec de Glòria Arrufat. 

Dimarts 24 d’octubre

7.30h Parada de bus de Can Lleonart*
Sortida. En burricleta pels arrossar del Pals i la Gola del Ter. www.
canlleonart.com

19.30h Can Manyé*
Literatures amb sentits. La memòria de l’arbre. vinyaserra@gmail.com.

Dimecres 25 d’octubre

De 18 a 21h Antigues Escoles Fabra*
Escapa’t si pots. Nit d’Ànimes. Gratuït. Inscripcions www.alellajove.cat.

20h Església d’Alella
Recital líric a benefici de Càritas d’Alella- Donatiu: 12 euros. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig

Divendres 27 d’octubre

De 20 a 23h Mercat Municipal
Mercats amb DO Alella. Maridatge de cuina i vins. Música i sortejos. 
Organitza: Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella

Dissabte 28 d’octubre

De 19 a 21h Can Lleonart
Tast de formatges del Pirineu català. www.canlleonart.cat

De 19.30 a 20.30h Can Manyé
Parlant amb... Joan Laborda

Dijous 2 de novembre

21h Can Lleonart
Cicle de música clàssica. Dvorák quintet. Preu: 5 euros (venda anti-
cipada) www.canlleonart.cat

Divendres 3 de novembre

11h Parada de bus de Can Lleonart*
Sortida. Camí de ronda: de Fornells a Tamariu per Aiguablava i Aigua 
Xelida. www.canlleonart.com

Dimecres 11 d’octubre

11.30h Plaça de l’Ajuntament
Trobada de colles veteranes amb la Cobla La Principal de Llobregat.
Organitza: Agrupació Sardanista Alella

19h Església d’Alella
Concert. Polifònica Joia i la Coral Sant Joan de Mallorca. Gratuït.
Organitza: Polifònica Joia d’Alella

Dijous 12 d’octubre

De 17 a 18,30h Llar d’infants municipal Els Pinyons*
Taller pràctic d’alimentació saludable per a famílies amb infants.  

11h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Cuinem i mengem entre llibres. Xerrada i presentació del llibre Las 
101 recetas más saludables para vivir y sonreir, de Pilar Ibern “Ga-
vina”. 

Dimarts 17 d’octubre 

De 19 a 21h Can Lleonart*
Tast. La vinya i el vi català. www.canlleonart.com

Dimecres 18 d’octubre

26, 27 i 28 d’octubre
“La feminització de la pobresa” www.alella.cat/miradesalmon 

10es Mirades al Món
Del 30 de setembre a l’1 de novembre
Informació i inscripcions www.enoturismedoalella.cat/vimes/

Vi+ el mes de la DO Alella



DISSABTE 21 D’OCTUBRE
DE 10 A 15 H A LA PLAÇA D'ANTONI PUJADAS

PARTICIPACIÓ OBERTA A PARTICULARS, 
ENTITATS I CENTRES ESCOLARS

Inscripcions fins al 16 d’octubre. 
Consulta les condicions a www.alella.cat

MERCATS
AMB DO ALELLA

TAST AL MERCAT 
MUNICIPAL
dissabte 28 d’octubre,
de 20 a 23 h

Mirades al món
10es Jornades de cooperació 
internacional

La feminització 
de la pobresa
del 26 al 28 d’octubre

www.alella.cat/miradesalmon

Visita guiada al PSL: Anem a fer un glop!
Tast. La vinya i el vi català

Enotast i Mostast
Nit de la Pansa Blanca
Literatures amb sentits

Mercats amb DO Alella Tast al Mercat Municipal
Més informació a l’Oficina de Turisme

ACTIVITATS
ENOTURÍSTIQUES

OCT.
2017


