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Nou camí a l’escola
S’obre el nou vial de Miquel de Calderó que comunica Les Heures 
amb la zona escolar i entra en servei la zona d’aparcament. 
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Obert el vial de Can Calderó

ES tREncA El PActE dE GovERn

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.  

El passat divendres 27 d’octubre el Senat va aprovar l’aplicació 

de l’article 155 de la Constitució Espanyola amb els vots 

favorables del PP, PSOE i Ciudadanos. Aquesta aprovació 

ha pretès el cessament del President i de tot el Govern de 

la Generalitat, l’assumpció de les seves funcions per part 

dels ministres del Gobierno, la dissolució del Parlament de 

Catalunya i la convocatòria d’unes eleccions, competència 

exclusiva del President de la Generalitat. Es perpetra doncs 

l’atac més greu des del final de la dictadura franquista contra 

Catalunya i les seves institucions recuperades l’any 1977.

Ateses les circumstàncies excepcionals del moment i després 

de setmanes de reflexió i reunions, els membres del govern 

composat pels set regidors i regidores d’Esquerra Republicana 

de Catalunya + Sumem per Alella i la regidora d’Alella 

Primer, grup municipal vinculat al PSC, hem convingut en 

data d’avui de donar per finalitzat el pacte de govern.

Vull posar de manifest la valoració positiva que fem de la 

col·laboració continuada entre republicans i socialistes des 

de l’any 2004, i en especial dels ja més de dos anys de 

treball conjunt de l’actual mandat. Reconeixem la tasca al 

capdavant de les àrees d’Emprenedoria, Comerç i Consum, 

Esports i Salut de la regidora d’Alella Primer. Ha estat un 

pacte de govern que ha permès fer avançar el poble i que s’ha 

desenvolupat sempre amb una lleialtat mútua que agraeixo 

sincerament. 

A partir d’ara el grup d’ERC+SxA entoma el govern d’Alella 

en solitari. A l’espera de la reorganització de les àrees, i atès 

el moment que viu el país, em comprometo a mantenir el 

rumb amb què hem governat tots aquests anys i garanteixo 

al conjunt de la ciutadania que el bon govern d’aquest 

Ajuntament es mantindrà com a prioritat absoluta, com 

sempre, en el futur. 
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Obert al trànsit el vial de Can Calderó
···································································································
L’obertura d’aquest accés suposa una nova via de connexió directa a la 
zona escolar del Bosquet des de la carretera BP-5002. 
···································································································

Entre les dues plataformes d’aparcament hi ha capacitat per a 137 vehicles. 

El nou vial és de sentit ascendent i té 400m de longitud i 9m d’amplada. 

El 9 d’octubre es van obrir al trànsit el 
carrer de Miquel de Calderó i una de 
les dues zones d’aparcament vincula-
des al projecte d’urbanització del Polí-
gon d’Actuació Can Calderó-Can Serra. 
El nou vial, de 400m de longitud i 9m 
d’amplada, connecta els carrers de Les 
Heures i Maria Auxiliadora, vorejant la 
nova zona residencial edificada en 
aquest sector. L’obertura d’aquest ac-
cés suposa una nova via de connexió 
directa a la zona escolar del Bosquet 
des de la carretera BP-5002. 

La part del nou vial que discorre 
paral·lel a l’escola s’ha pavimentat a un 
sol nivell, és de prioritat invertida, és a 
dir, tenen preferència els vianants. L’am-
plada de les voreres oscil·la entre 1,5 i 
3,5m. Els vianants també poden acce-
dir a la zona escolar a través de les es-
cales construïdes entremig dels edificis. 

Pel que fa al nou vial de Miquel de 
Calderó, té sentit ascendent des de Les 
Heures a Maria Auxiliadora, excepte en 
la part baixa del vial (la més propera a 
la carretera) on hi ha doble sentit de 
circulació per facilitar l’entrada i sorti-
da a les dues zones d’aparcament de 
Can Calderó, a les quals s’accedeix per 
aquesta nova via i no per l’accés actual 
d’Alella Vinícola, que ha estat batejat 
com a passatge del Vi Marfil i que està 
reservat a veïns per accedir als aparca-
ments privats i per a l’entrada al celler. 
Entre les dues plataformes d’aparca-
ment hi ha un total de 137 places (61 
a la plataforma superior i 76 a la infe-
rior), a les que cal afegir les places 
d’aparcament habilitades en alguns 
trams del nou vial. 

Les pluges que van caure a mitjan 
octubre han obligat a tancar al trànsit 
provisionalment l’aparcament durant 
un parell de setmanes per tal de poder 
realitzar obres de drenatge i reforça-
ment dels talussos de sorra.

La primera fase de les obres corres-
ponents al vial i una part de les edifica-
cions van ser recepcionades per l’Ajun-

tament al mes de maig. La resta del 
projecte d’urbanització s’ha retardat per 
poder complir els requeriments de la Di-
recció General de Carreteres d’eixam-
plament de la calçada per facilitar el gir 
des del vial a la carretera, mitjançant la 
compra d’una franja de terreny propietat 
de la finca de Bouquet. Amb el nou tra-
çat es disposa de més espai per garantir 
la seguretat de tots els moviments d’in-
corporació i sortida des de la carretera.  

Tot l’espai té una superfície edificada 

de 2.232 m2 i s’han construït 56 habi-
tatges. Amb la reurbanització s’han vist 
afectats uns 300m2 de pati de la part 
davantera de l’escola. Aquesta reducció 
es va veure compensada amb l’amplia-
ció de l’escola amb els 2.184 m2 que es 
van guanyar per a la zona esportiva de 
la part de darrera, vinculats a aquest 
projecte de reurbanització.  

L’empresa encarregada de les obres 
ha refet la portalada de Can Calderó 
que va caure a terra.
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Comencen les obres de pavimentació de Mas Coll
························································································································································
Els treballs tenen un cost de 134.935 euros i un termini d’execució de tres mesos. 

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

L’arranjament de voreres i calçades de Mas Coll forma part del paquet de 250.000 euros anuals destinats a pavimentació.

L’arxiu històric es trasllada a l’Arxiu Comarcal 
A finals d’octubre es va fer efectiu el 
trasllat de l’arxiu històric municipal, 
ubicat a la planta baixa de l’Ajunta-
ment a l’Arxiu Comarcal del Maresme, 
situat a Mataró. El canvi d’ubicació és 
fruit del conveni de cessió en comodat 
(préstec d'ús provisional, sense perdre 
la seva propietat) subscrit per l’Ajunta-
ment i el Consell Comarcal del Mares-
me, aprovat pel Ple de maig amb els 
vots a favor d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A i 
AA-CUP i l’abstenció del PP.  

El trasllat provisional dels docu-
ments s’ha dut a terme amb intenció 
que es pugui custodiar el fons en un 
espai adequat fins que es faci la biblio-
teca a la Fàbrica de Pintures que ha 
d’acollir l’arxiu municipal d’Alella. Es 
tracta d’un total de 653 unitats d’instal-
lació i 30 pergamins, que apleguen el 

fons antic de l’Ajuntament; el fons an-
tic del Jutjat de Pau d’Alella; la docu-
mentació del fons del Marquès d’Ale-
lla; el fons de la Secció local d’Alella de 
la Falange Española Tradicionalista y 
de las JONS; el fons del Montepío de 
San Antonio Abad; el fons de la fàbrica 
de “Plumeros”, i el fons fotogràfic i la 
col·lecció de pergamins d’Alella.

Des de l’ingrés dels fons a l’Arxiu 
Comarcal s’ha procedit a la descripció 
i posada en línia dels fons a la platafor-
ma Arxius en Línia i en breu s’iniciarà 
la digitalització d’algunes sèries (perga-
mins, llibres d’acords de ple,...) per tal 
que aquests siguin consultables direc-
tament a Internet. Altrament, l’Arxiu 
Comarcal ha pres el compromís de di-
gitalitzar El Full per tal que sigui con-
sultable a la plataforma XAC-Premsa, 

El passat mes d’octubre es van iniciar 
els treballs de reparació del paviment 
de les voreres i les calçades en aquells 
punts que es troben en molt mal estat 
al barri de Mas Coll. L’actuació va ser 
adjudicada per la Junta de Govern Lo-
cal el 14 de setembre a l’empresa Ca-
talunya d’Infraestructures i Serveis As-
sociats SL (CISA) per un import de 
134.935€ i un termini previst d’execu-
ció de tres mesos. 

La intervenció afectarà els trams 
que estan en mal estat i poden suposar 

un risc per als vianants o per als con-
ductors i que estan definits a l’inventa-
ri del paviment d’Alella com de color 
vermell, es a dir que requereixen una 
reparació urgent per una qüestió fun-
cional i de seguretat.  

En total es preveuen reparar més 
de 1.500 m2 de voreres i més de 
1.800 m2 de calçades en trams repar-
tits en diferents carrers del barri. 

Alella Parc i el carrer Lleida
A més de l’actuació a Mas Coll, en els 

La nova imatge del carrer Lleida. 

on també es podrà consultar en breu 
Papers de Vi i la Revista d’Alella. A 
més del fons d’Alella, l’Arxiu Comarcal 
custodia els arxius de Teià, Cabrera de 
Mar, Òrrius, Caldes d’Estrac, Sant Vi-
cenç de Montalt, Santa Susanna, Ma-
taró i Sant Pol (col·lecció de pergamins 
de la Universitat de Sant Pol). 

darrers mesos s’ha realitzat l’arranja-
ment de paviments als trams que esta-
ven en més mal estat del barri d’Alella 
Parc, amb una inversió de 159.000€. 
Al mes de setembre també es van en-
llestir les obres d’ampliació, pavimen-
tació i realització de voreres del carrer 
Lleida, entre el carrer La Vinya i l’avin-
guda d’Alella. Aquesta actuació ha tin-
gut un cost de 86.000€ i ha estat pos-
sible gràcies a la cessió anticipada de 
terrenys realitzada l’any 2016 per un 
propietari. 



Cadires buides en record dels “Jordis” empresonats. 
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···········································································································

L’Ajuntament demana la llibertat dels presidents 
d’Òmnium i l’ANC i rebutja l’aplicació del 155 

El Ple de l’Ajuntament va aprovar en la 
sessió extraordinària i urgent celebrada 
el 25 d’octubre dues mocions relacio-
nades amb la situació política que viu 
Catalunya: una per exigir la llibertat 
dels presidents d’Òmnium Cultural i 
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i 
una altra de suport al Govern de Cata-
lunya i per reclamar que s’aturi la sus-
pensió de l’autonomia de Catalunya. 

Les dues mocions van ser aprova-
des per unanimitat amb el vot favora-
ble dels 11 regidors presents a la ses-
sió d’ERC+SxA, Gd’A, PDeCAT i 
AA-CUP. Van excusar l’assistència al 
Ple la regidora d’Alella Primer-CP per 
motiu de salut, i la regidora del PP 
que, segons va informar l’alcalde An-
dreu Francisco a l’inici de la sessió ple-
nària, el 19 d’octubre va presentar una 

instància en la qual anunciava la seva 
renuncia al càrrec de regidora de 
l’Ajuntament per motius personals, re-
nuncia que és efectiva des de l’1 de 
novembre.

La moció de suport als presidents 
d’Òmnium i l’ANC, Jordi Cuixart i Jordi 
Sànchez, va ser presentada conjunta-
ment per ERC+SxA, Gd’A, PDeCAT, 

L’alcalde d’Alella, Andreu Francisco, va 
fer públic el 2 de novembre la ruptura 
del pacte de govern d’ERC+SxA i Alella 
Primer-CP, grup municipal vinculat al 
PSC, que trenca amb més de tretze anys 
de col·laboració continuada entre repu-
blicans i socialistes iniciada l’any 2004. 
Segons el document, el trencament del 
pacte ha estat convingut pels dos grups 
municipals “ateses les circumstàncies 
excepcionals del moment i després de 
setmanes de reflexió i reunions”. 

Els set regidors i regidores 
d’ERC+SxA mantenen la majoria abso-
luta i governaran a partir d’ara, en soli-
tari. De moment, i fins que no es faci 

. 

···································································································
El Ple aprova dues mocions en sessió extraordinària celebrada el 25 d’octubre. 

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

AA-CUP i també està subscrita pel 
grup municipal d’Alella Primer-CP, que 
no la va votar per no estar present al 
plenari, i va ser aprovada per unanimi-
tat. La moció per aturar la suspensió 
de l’autonomia de Catalunya va ser 
presentada per ERC+SxA, Gd’A, PDe-
CAT i AA-CUP i també va ser aprovada 
per unanimitat. 

Dues cadires buides amb roses blanques
La sessió plenària va ser seguida per 
molts veïns i veïnes d’Alella que van 
omplir la Sala de Plens de l’Ajunta-
ment per donar recolzament a les dues 
mocions presentades. Com acte sim-
bòlic es van deixar dues cadires buides 
amb dues roses blanques en suport 
dels presidents d’Òmnium i l’ANC, Jor-
di Sánchez i Jordi Cuixart. 

Aprovat el Compte General de 2016
El Ple de l’Ajuntament va aprovar el 
25 d’octubre el Compte General de 
la Corporació corresponent a l’exerci-
ci 2016, amb un resultat pressupos-
tari ajustat positiu de 1.159.606€ i 
un romanent de tresoreria per a des-
peses generals de 3.457.115€. 
L’endeutament de l’Ajuntament a 31 
de desembre de 2016 era de 
3.490.107€, el que representa el 
29,4% dels ingressos corrents ordi-
naris. El Compte General es va apro-
var amb els vots a favor d’ERC+SxA, 
el vot en contra de Gd’A i l’abstenció 
de PDeCAT i AA-CUP.

Ajornades les Mirades al Món
L’Ajuntament va decidir ajornar la 
realització de les 10es Jornades de 
Cooperació Internacional Mirades 
al Món que s’havien de celebrar del 
26 al 28 d’octubre, atenent a la si-
tuació política de Catalunya. Està 
previst que es puguin celebrar du-
rant el primer trimestre de 2018.

ERC-SxA i Alella Primer-CP 
trenquen el pacte de govern
···································································································
La ruptura està motivada per “les circumstàncies excepcionals del moment”.  

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

efectiva una reorganització de compe-
tències, les àrees delegades a la regido-
ra d’Alella Primer-CP, Glòria Mans, seran 
gestionades per l’alcaldia.

Renuncia de la regidora del PP 
La regidora i portaveu del grup municipal del Partit 
Popular, Annerose Bloss, va presentar el 19 d’oc-
tubre una instància a l’Ajuntament anunciant la 
renúncia al càrrec de regidora des de l’1 de no-
vembre. Bloss va ser regidora del PP entre 2004 i 
2007 i, després de 8 anys fora de l’Ajuntament, 
l’any 2015 va tornar a encapçalar la llista dels 
populars en substitució de Javier Berzosa. 
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Nou sistema per conèixer el grau 
de satisfacció dels usuaris de l’OAC

La Mancomunitat traspassa la gestió de les 
deixalleries al Consell Comarcal del Maresme 

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

···································································································
Es tracta d’una pantalla tàctil que permet valorar de forma anònima diferents 
aspectes del servei i fer aportacions per tal de millorar-lo.

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

Des d’aquest mes d’octubre els usuaris 
i usuàries de l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania poden deixar constància del 
grau de satisfacció respecte al servei 
rebut participant en l’enquesta anòni-
ma, que es pot contestar de forma fàcil 
i intuïtiva, mitjanaçant una pantalla 
tàctil instal·lada al costat del tauler 
d’atenció al públic. 

Aquest sistema, que també està 
previst instal·lar aquest mes de novem-
bre a l’Oficina de Turisme, permet reco-
llir d’una forma senzilla l’opinió dels 
usuaris sobre les diferents qüestions 
que es plantegen en les pantalles del 
terminal. 

El sistema selecciona les franges 
d’edat i el tipus de tràmits realitzats i 
aporta dades de satisfacció del servei, 
com ara el temps d’espera, el requerit 
per a la tramitació, l’atenció i el nivell 
de coneixement de la persona que l’ha 
atès i l’acondicionament de l’espai. 
També permet fer suggeriments per tal 
de millorar el servei.  

Subvencions de l’IBI per a gent gran, 
família nombrosa i monoparental
Fins al 4 de desembre es poden pre-
sentar les sol·licituds per a les sub-
vencions de l’IBI per a persones ma-
jors de 65 anys i famílies nombroses 
i monoparentals que viuen en règim 
de lloguer. Es poden beneficiar les 
persones majors de 65 anys que tin-
guin una renda inferior a 2,5 vega-
des l’IPREM i visquin soles, o 4 ve-
gades l’IPREM, si es tracta de dues 
persones, així com les persones ma-
jors de 65 anys que conviuen amb 
una o més persones cadascuna 
d’elles amb una discapacitat igual o 
superior al 33%. Les sol·licituds es 
poden presentar del 20 de novembre 
al 4 de desembre a l’Oficina d’Aten-
ció Ciutadana. Trobareu tota la infor-
mació i la documentació requerida a 
www.alella.cat/tramits. 

Presentació de les justificacions de 
les subvencions a entitats  
El 15 de novembre finalitza el ter-
mini perquè les entitats puguin pre-
sentar les justificacions de les sub-
vencions ordinàries i extraordinàries 
atorgades per l’Ajuntament. El trà- 
mit de presentació es pot fer pre-
sencialment a les Oficines d’Aten-
ció a la Ciutadania de l’Ajuntament 
o bé per Internet si es disposa de 
signatura electrònica. Més informa-
ció a www.alella.cat/tramits.

El sistema, desenvolupat per l’em-
presa RateNow formada per especialis-
tes en estudis de mercat i màrqueting, 
permet establir un feedback constant 
amb les persones destinatàries del ser-
vei i recollir dades d’avaluació. La seva 
implantació forma part del procés de 
l’elaboració de la Carta de serveis de 
l’Ajuntament. 

La pantalla està instal·lada a l’entrada de l’OAC. 

La Mancomunitat de serveis d’Alella, el 
Masnou i Teià ha decidit delegar la ges-
tió de la deixalleria (mòbil i fixa) man-
comunada al Consell Comarcal del Ma-
resme, que es farà càrrec de les 
instal·lacions a través de l’empresa 
mixta Residus del Maresme Societat 
Limitada (RESMAR). El Ple de l’Ajun-
tament del 25 d’octubre va aprovar la 
delegació de la gestió al Consell Co-
marcal del Maresme amb els vots a 
favor d’ERC+SxA, el vot en contra 
d’Alternativa per Alella-CUP i l’absten-
ció de Gd’A i PDeCAT. L’oposició va cri-

ticar la manca de concreció dels bene-
ficis que representa per a la ciutadania 
el traspàs de la gestió del servei. 

La delegació es farà mitjançant la 
signatura d’un conveni que tindrà una 
vigència de quatre anys, prorrogables 
anualment fins a un màxim de quatre 
anys més. El cost anual ascendeix a 
160.000€ lleugerament per sobre que 
el cost actual. Aquest increment deri-
va, entre d’altres, de la incorporació 
d’un operari més a la deixalleria i l’am-
pliació de l’horari d’atenció al públic 
amb l’obertura dels dilluns. 
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Actes contra la violència masclista 

L’Ajuntament, l’Associació de 
Dones Montserrat Roig i 
l’Associació Dones Soli-
dàries tornen a organit-
zar enguany diferents 
actes per tal de dir no a 
la violència masclista co-
incidint amb el 25N, Dia 
Internacional per l’elimina-
ció de la violència envers les 
dones. 

Els actes arrenquen el 17 de 
novembre amb el taller “Si vols rot-
llo, ves de bon rotllo”, en el qual es pre-
tén sensibilitzar a adolescents, de 12 a 
16 anys, sobre aprendre a lligar de 
“forma sana” i sense utilitzar rols que 
comportin relacions de superioritat 
d’un gènere cap a l’altre. 

La Biblioteca Ferrer i Guàrdia tam-
bé s’afegeix a les jornades amb una 
sessió especial de l’hora del 
conte:”Nenes sense por”, a càrrec de 
Núria Urioz. El dimecres 22 de novem-

bre. a les 20h, es projectarà a 
Can Lleonart la pel·lícula 

Mustang, un film molt 
premiat que tracta sobre 
la lluita per la llibertat 
de cinc germanes tur-
ques. El 24 de novem-

bre, a les 18h, es farà 
un taller d’autodefensa 

per a dones a les antigues 
Escoles Fabra. 

El dissabte 25 de no-
vembre, a partir de les 11h, 

s’han programat diferents  acti-
vitats a la Plaça de l’Ajuntament: para-
des informatives, acte institucional, 
activitats de l’Associació de Dones 
Montserrat Roig, xocolatada popular i 
espectacle infantil. 

La celebració acabarà el 28 de no-
vembre, a les 19h a les antigues Esco-
les Fabra, amb un taller adreçat a les 
famílies sobre l’ús de les xarxes socials 
per part d’infants i adolescents. 

···································································································
L’Ajuntament i les associacions de dones organitzen actes coincidint amb el 
25N, el Dia Internacional per l’eliminació de la violència envers les dones.

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

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

Dos nous cursos d’ocupació
Després del curs bàsic d’excel que  
es realitza del 16 d’octubre al 20 
de novembre, el Servei Local 
d’Ocupació ha programat dos nous 
cursos per a persones a l’atur o que 
volen canviar de feina: un de 30 
hores d’introducció al SAP Busi-
ness One (un sistema informàtic 
que permet a les empreses admi-
nistrar tots els seus recursos en un 
únic software) i un altre de 6 hores 
per aprendre a fer recerca de feina 
a través del mòbil. Els dos cursos 
són gratuïts i es faran a les antigues 
Escoles Fabra. El curs de SAP es 
farà del 4 al 22 de desembre en 
horari de dilluns, dimecres i diven-
dres, de 9.30 a 13.30h. El de re-
cerca des del mòbil s’han progra-
mat per als dies 12 i 14 de 
desembre, de 9.30 a 12.30h. Més 
informació i inscripcions alella.
ocupacio@alella.cat.

El Gran Recapte d’Aliments es 
farà l’1, 2 i 3 de desembre
La Fundació Banc dels Ali-
ments, de la qual for-
ma part Càritas Ale-
lla com a entitat 
receptora dels ali-
ments que es recu-
llin al municipi, ja 
ha començat a prepa-
rar el Gran Recapte 
2017. Es farà els dies 1 i 2 de de-
sembre, tot i que a Alella també 
s’aprofitarà el matí de diumenge 
dia 3 per recollir aliments. La reco-
llida es farà als supermercats Sorli 
i Caprabo. Per garantir l’èxit del 
Gran Recapte cal que tothom col-
labori: ja sigui com a voluntari o 
voluntària fent la recollida d’ali-
ments, aportant producte, o fent 
difusió de la campanya. Si voleu 
formar part de l’equip de voluntari-
at us podeu informar i fer la ins-
cripció a www.granrecapte.com. 
Els aliments que es demanen són: 
oli, llet, conserves, galetes, llegums 
cuits, brou, cereals i llet infantil. La 
major part dels aliments que es re-
cullin al municipi es lliuraran a fa-
mílies necessitades del poble, a 
través de Càritas Alella. L’Institut 
Alella també col·labora cada any a 
la recollida d’aliments. 

3es Jornades d’Ocupació d’Alella, 
el Masnou i Teià 

Els ajuntaments d’Ale-
lla, El Masnou i Teià 
tornen a unir-se per 
organitzar junts 

les terceres Jor-
nades d’Ocu-
pació que se 

celebren el 29 i 
30 de novembre i 

l’1 de desembre. 
L’objectiu d’aquesta 

iniciativa conjunta és donar a conèixer 
la situació actual del mercat de treball 
i facilitar les eines que ajudin a la re-
cerca de feina a les persones que es 
troben en situació de desocupació o 
volen canviar d’activitat. 

A Alella la sessió de treball de les 
Jornades es farà dijous 30 de novem-
bre al matí a Can Lleonart. A les 9.30h 
s’ha programat la taula rodona “L’auto-
ocupació com a alternativa”, en la qual 
participaran Lola Martínez, Mònica Ur-
rútia, Montse Bassas i Marc Roig per 
exposar la seva experiència emprene-
dora. La sessió acabarà amb la xerrada 
“Noves tendències de l’entorn: noves 
ocupacions professionals”, a càrrec de 
Cresàlida creixement i consolidació 
empresarial, prevista a partir de les 
12.30h. 

Les sessions són gratuïtes i no cal 
inscripció prèvia. Més informació a 
www.alella.cat/jornadesocupació. 
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La Fira de Nadal i els actes de La Marató, 
el 16 i 17 de desembre 

Alella posarà el seu granet de sorra a 
La Marató de TV3, que enguany cele-
bra la 26a edició dedicada a les malal-
ties infeccioses. El cap de setmana 16 
i 17 de desembre concentrarà la major 
part de les activitats que organitza 
l’Ajuntament i les entitats per recaptar 
fons, coincidint amb la celebració de la 
Fira de Nadal. Aquests seran els dies 
claus de la recaptació a Alella, però la 

campanya de sensibilització al poble 
començarà abans, concretament el 21 
de novembre, amb la xerrada progra-
mada per la Biblioteca Ferrer i Guàrdia 
sobre les malalties infeccioses.  

Una de les primeres activitats serà 
la cursa popular que organitza l’1 de 
desembre, a partir de les 16.45h, 
l’AMPA de l’Escola La Serreta per re-
captar fons per a La Marató. 

L’encesa de llums el 15 de desembre
L’encesa de llums es farà el 15 de de-
sembre a partir de les 18h a la Plaça 

“Optimització combinà-
toria: estratègies trans-
formadores” és el títol 
del nou projecte que Ulla 
Lima en diàleg amb Nora 
Ancarola (amb la col-
laboració de Xavi Sert i 
Letícia Rodríguez) pre-
senten a Can Manyé del 
17 de novembre al 17 
de desembre de 2017. 

L’exposició forma 
part d’un projecte més 
ampli, “Polititzacions del 
malestar. Processos cre-
atius i experiències com-
partides”, una iniciativa que abraça 
activitats, conferències i mostres a 
diversos espais i en la qual participen 
més d’una quinzena d’artistes. Una 
proposta d’essència col·lectiva que 
inclou a més de Can Manyé, l’Arts 
Santa Mònica, la Universitat de Barce-
lona, el Grup de recerca Art, Arquitec-
tura i Societat Digital, el Centre d’Art 

·······················································································································································
L’espai d’art i creació exposa del 17 de novembre al 17 de desembre “Optimització combinatòria”, un treball d’Ulla 
Lima i Nora Ancarola, amb la col·laboració dels alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Alella. 

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

Can Manyé participa en el projecte “Polititzacions 
del malestar” amb el centre d’Arts Santa Mònica

Maristany de Sant Cugat, entre d’al-
tres, que aprofundeix en altres mane-
res de gestionar el malestar des dels 
processos creatius.

Obres de Ulla Lima i alumnes de l’Institut 
L’artista Ulla Lima va finalitzar el cicle 
formatiu d’Arts aplicades al Mur de 
l’escola Llotja amb un treball final 

excel·lent en el qual  
tractava la malaltia crò-
nica que pateix, tutoritzat 
per Nora Ancarola. Una 
relació que ha perdurat 
en el temps i que, arran 
d’una exposició per a la 
Xina A.R.T. el 2016 que 
feia visible una part de 
l’obra d’aquells anys 
d’estudi, ara permet 
mostrar a Can Manyé 
una ampliació del pro-
jecte amb noves peces 
realitzades aquest últim 
any i que, a més, recull el 

resultat d’un treball pedagògic en el 
qual ha participat l’alumnat de 4t 
d’ESO de l’institut d’Alella, dirigit per 
Xavi Sert i Letícia Rodríguez. 

L’exposició s’inaugura el divendres 
17 de novembre a les 20h a Can 
Manyé, i es pot visitar en dimecres, 
dijous i divendres de 17.30 a 20.30h i 
cap de setmana d’11 a 14h. 

de l’Ajuntament, amb una cantada de 
nadales per la Coral Municipal d’Alella, 
xocolatada popular, neules i cava. 

Inscripcions a la Fira de Nadal 
Les persones interessades a instal·lar 
una parada a la Fira de Nadal poden 
presentar les sol·licituds i la documen-
tació requerida abans del 7 de desem-
bre a l’OAC o per Internet a través de 
l’accés www.alella.cat/tràmits si es dis-
posa de certificat digital. La fira consta 
d’una cinquantena de parades. Més in-
formació a www.alella.cat/firanadal.
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Ja podeu agafar números per a les  
paneres culturals
La Biblioteca Ferrer i Guàrdia ja té 
a punt les paneres culturals que 
sortejarà aquest Nadal. Com l’any 
passat, seran tres: una per a adults, 
una per a joves i una altre per a in-
fants. Per participar en aquests sor-
tejos cal demanar un mínim de 
quatre documents en préstec, en 
qualsevol suport, del 6 de novem-
bre al 14 de desembre. El sorteig 
de les tres paneres es farà el dime-
cres 15 de desembre a partir de les 
18h. Els premis són: audio-visuals, 
lots de llibres i entrades i descomp-
tes per a diferents tallers i esdeve-
niments culturals. La panera infan-
til està reservada per als lectors i 
usuaris fins a 14 anys, la panera 
jove de 14 a 18 anys, i la d’adults 
per a persones majors d’edat.

Calendari d’advent a la biblioteca
De l’1 al 24 de desembre els in-
fants que es trobin a la sala infantil 
a les 17h entraran en el sorteig per 
obrir la finestra del nostre calenda-
ri d’advent. Per participar-hi hau-
ran d’escriure el seu nom en un 
paper i dipositar-lo en una caixa. 
Una mà innocent traurà el paperet 
amb el nom de l’afortunat que po-
drà obrir la finestreta del dia cor-
responent.

Concurs de pessebres i diorames
Fins al 5 de desembre es poden fer 
les inscripcions al concurs de pes-
sebres i diorames. El concurs 
consta de quatre categories: Grup A 
infantil (fins a 12 anys); Grup B 
familiar (més de 12 anys); Grup C 
escoles i Grup D entitats, residèn-
cies i comerços. Més informació i 
inscripcions a Can Lleonart (93 
540 40 24 i canlleonart@alella.
cat).

Vols participar a la cavalcada?
Ses Majestats els Reis Mags neces-
siten la vostra col·laboració per por-
tar la il·lusió als infants del poble. Si 
teniu més de 16 anys podeu partici-
par a la cavalcada fent de patge. 
Per participar en la cavalcada no-
més cal apuntar-se a Can Lleonart 
abans del 12 de desembre (93 540 
40 24 i canlleonart@alella.cat).

Torna el cicle de passejades 
“A cent cap als 100”

Les sortides 

Dimecres 8 de novembre
Sant Fruitós de Bages
Dimarts 20 de febrer 
Alella
Dimarts 20 de març
Torrelles de Llobregat 
Dimarts 10 d’abril
Sant Climent de Llobregat 
Dimecres 16 o dijous 17 de maig 
Palau Solità i Plegamans (jornada de cloenda)

···································································································
Fins al 22 de desembre es poden fer les inscripcions a les sortides.

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

Per segon any, l’Ajuntament d’Alella se 
suma al cicle de passejades “A cent 
cap als 100”, una iniciativa promogu-
da per la Diputació de Barcelona amb 
l’objectiu de fomentar l’exercici, inter-
canviar coneixements sobre la natura i 
afavorir les relacions entre les persones 
més grans de 60 anys. 

Aquesta segona edició està prece-
dida de la bona acollida de la primera 
temporada: es van exhaurir les cin-
quanta places disponibles a les quatre 
sortides que es van programar a dife-
rents parcs naturals. En el primer any 
d’adhesió al cicle de passejades, totes 
les sortides es van fer exclusivament 
amb veïns i veïnes d’Alella. 

En aquesta segona temporada és 
dóna un pas més per ampliar els punts 
de trobada i interrelacions. Les sortides 
es faran conjuntament amb caminants 
d’altres tres municipis  —Sant Fruitós 
de Bages, Torrelles de Llobregat i Sant 
Climent de Llobregat— i inclouen una 
sortida a cadascun dels pobles que for-
men part del grup de passejants 
d’Alella. A més de les sortides als qua-
tre pobles, es realitzarà una trobada de 
cloenda al mes de maig a Palau Solità 
i Plegamans, en la qual participen els 
60 municipis adherits al projecte.

Com és l’activitat?
Les sortides es faran des del Pavelló 
d’Esports Municipal d’Alella a les 8h i 
el viatge es farà en bus fins al punt de 
trobada amb els altres pobles partici-

pants, en el municipi de destí. Des 
d’allí es farà una passejada d’entre 6 i 
8 km, majoritàriament, per pistes fores-
tals o camins de muntanya. Es farà un 
dinar conjunt i es tornarà cap a les 
17h. Cada participant ha d’anar amb 
roba i calçat adequat i dur l’esmorzar, 
el dinar i aigua.  L’Ajuntament assumeix 
el transport, els acompanyants i l’asse-
gurança de les persones participants. 

Qui pot participar?
El grup ha d’estar format per gent ma-
jor de 60 anys i poden participar un 
màxim de 50 persones en cada sorti-
da. Cal tenir un mínim d’hàbit de cami-
nar o realitzar activitat física.

Com es pot participar?
Fins al 22 de desembre es podrà om-
plir el formulari d’inscripció a través 
web municipal (www.alella.cat/cicle-
passejades) o directament al Pavelló 
Municipal d’Esports. La participació a 
la primera passejada es determinarà 
per ordre d’inscripció d’acord amb el 
número de formulari i s’establirà de 
manera rotativa seguint també l’ordre 
d’inscripcions en les sortides següents, 
assignant les places a partir de la dar-
rera persona que va participar en l’an-
terior sortida. La participació a cada 
passejada serà confirmada per correu 
electrònic o per telèfon a les persones 
corresponents.

Enguany s’han programat quatre passejades i la cloenda.
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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 Gent d’Alella compromesa amb la democràcia i el seu poble 

El ple de l’Ajuntament  va votar per unanimitat les 
dues mocions: la de Sánchez i Cuixart, i l’altra con-
tra l’intent d’aplicar el 155. L’assemblea de gdA 
prèvia al Ple va votar-hi a favor, i AxA o PSC i el PP 
no hi eren. L’essència de la nostra democràcia i de 
la capacitat de servei dels regidors Marzo i Bardés, 
rau en la legitimitat dels nostres vots i en la partici-
pació activa de tots i totes.

Escrivim això veient les imatges de 500 alcal-
des donant suport a la sessió del 27/10 al Parla-
ment. I és que els municipis, també som Genera-
litat. La Generalitat no és només el President,  el 
Govern, el Parlament. És el sistema institucional en 
el que s’organitza l’autogovern de Catalunya, ho diu 
l’art 2 de l’Estatut que vam votar en referèndum. 
Per això tenim l’esperança que aquest suport que 
s’ha reclamat al món local, es tradueixi en més fi-
nançament i una llei pròpia de Governs Locals, que 
cap govern català des de 2006 ha entomat. Només 
així, tenim alguna oportunitat de deixar de ser la 
part més feble i menys dotada del sistema.

El Ple també va recollir el nostre vot en contra 
del Compte General de 2016, argumentat per les 
contractacions a dit i les irregularitats en la gestió. 
Afortunadament, amb les nostres denúncies hem 
impulsat la preparació d’una licitació per contractar 

La lluita continua

Des de l’últim Full hem viscut un discurs del rei 
encoratjant l’autoritarisme del govern espanyol, 
una aturada general, l’empresonament de Sànchez 
i Cuixart, una suspensió de la declaració d’inde-
pendència, cartes entre presidents, un intent de 
convocatòria d’eleccions, la votació de la Repúbli-
ca Catalana, un 155, una destitució del Govern, la 
dissolució del Parlament, el cessament del major 
dels Mossos, la imposició d’eleccions, l’empreso-
nament del vicepresident Junqueras i 8 consellers/
es de Govern per complir un programa electoral i 
un mandat democràtic, i tenim  un govern legítim i 
republicà i a l’estranger. Ens calen més raons? 

Davant de tot això, no tenim més opció. No hi 
ha temps per la indecisió. Estem patint judicis po-
lítics i violència d’Estat. El PP, el PSC-PSOE i Ciu-
dadanos són els responsables que bones persones 
estiguin a presó i que tot un poble se senti atacat i 
menyspreat. On és el diàleg? S’han traspassat totes 
les línies vermelles, la repressió de l’estat espanyol 
no té fi: estan vulnerant drets humans i fonamen-
tals. S’han carregat la democràcia. Vergonya, im-
mensa vergonya!

Estem tristos i indignats, però ens cal redirigir 
la indignació cap a l’energia per la revolució dels 
somriures, perquè és el que més ràbia els fa. Som 

les obres sobrevingudes i urgents (fins el moment 
adjudicades a dit) per més de mig milió d’euros 
l’any.

Va ser un Ple Extraordinari, sense precs ni pre-
guntes. Des de Juliol i fins Novembre, l’Alcalde no 
haurà convocat sessions amb la part de control al 
Govern, i no ens han contestat cap instància de 
l’agost. Reclamem al govern que prioritzi la seva 
tasca municipal: prou d’errors com el del Camp de 
Futbol, retards a les obres del Casal, i nyaps, com 
el fangar a l’aparcament de Can Calderó o a la ri-
era davant el Sorli. Els nostres governants locals 
es distancien del seu dia a dia, de les obligacions 
quotidianes i d’observar una gestió impecable en el 
nostre ajuntament. Prou.

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

un poble pacífic i davant la convocatòria d’unes 
eleccions il·legítimes i de les contínues agressions, 
tornarem a guanyar a les urnes. Democràticament, 
com sempre hem fet. 

Demanem ajuda al món, i especialment a l’Eu-
ropa dels pobles i de les seves persones. Defensem 
la democràcia. Defensem la República Catalana. És 
l’hora de demostrar que el crit de “no esteu sols!” 
és una realitat. 

Els regidors i regidores d’ERC-SumemxAlella 
ens posem a disposició dels nostre Govern legítim 
i de l’Assemblea d’Electes de Catalunya per la de-
fensa de les institucions i del país, i evidentment 
serem al carrer, com sempre, al servei de la ciuta-
dania. 

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 No hi ha retorn

Aquest escrit anava dedicat al Casal i la demanda de 
que posant les medalles a qui pertoqui, el projecte 
és de poble (que és també qui n’assumeix el deute) 
i com a tal més enllà de gestionar el present, com a 
equipament clau i com a aglutinador de les entitats 
del poble ha de servir de catalitzador. Pel que ens 
mereixem, i reivindiquem, una proposta agosarada i 
plural, i això exigeix processos transparents i voluntat 
de deixar que el nou Casal estigui sota una respon-
sabilitat, execució i control potser discrepant amb el 
que vol el govern però que n’afavoreixi l’autonomia i 
la llibertat que necessita la Cultura. Dit això, aquests 
dies vivim en la perplexitat de veure com els qui go-
vernen l’Estat Espanyol decideixen que el poble de 
Catalunya ja no està format per ciutadans de ple dret 
i que a cops de porra, presos polítics i regne de la 
por assumirem mesellament el nou estatus imposat 
de colònia (no menys sagnant és que Europa torna 
a callar). Però d’aquesta envestida esperaven que en 
naixes la ràbia agressiva que els permetés justificar 
l’ús de la violència militar i s’han trobat que de ràbia 
en hi ha i molta, però que el compromís d’aquest 
poble amb la pau i l’objectiu de no deixar aixafar-nos 
per la impotència ens han dut a una ràbia cohesi-
onant inesperada per tots però que ha refermat el 
compromís amb la república catalana naixent i la vo-

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Llibertat presos polítics 

La jutgessa de l’Audiència Nacional ha dictat pre-
só sense fiança per als 8 consellers que han anat 
a declarar a Madrid, acusats d’un delicte de rebel-
lió, sedició i malversació.  Els nostres representants 
s’uneixen a en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez; dos 
innocents empresonats per defensar la llibertat d’ex-
pressió i el dret dels catalans i catalanes a decidir 
el nostre futur. La repressió de l’estat espanyol no 
té límits i persegueix també al nostre President i els 
consellers i conselleres que l’acompanyen. Ells que 
representen el sentiment i la voluntat d’un poble són 
ara represaliats  per uns corruptes que han pervertit 
les seves institucions i les han posat al servei d’una 
dictadura encoberta i dirigida a callar a tot aquell que 
no pensi igual. Tot va a una velocitat de vertigen. Una 
velocitat que en masses ocasions ens sobrepassa i 
ens desespera. Probablement tot el que estem expli-
cant en aquest escrit quedarà obsolet en qüestió de 
minuts, però la transcendència del que estem vivint 
ens obliga a adaptar-nos i a actuar. Hi ha però ele-
ments que ens permeten estar segurs del que s’està 
fent per part dels nostres representants: la seva de-
terminació i cohesió són la nostra força. Mantinguem 
la confiança. Ens han demostrat que faran tot el que 
calgui per complir el mandat del poble de Catalunya.

Ens agradaria fer una menció especial al paper 

luntat de que els seus primers passos siguin passos 
orgullosament fraternals i democràtics. I en l’àmbit 
local, aquests inici de novembre hem conegut que 
l’Anne Rose  plega. Des de que va entrar ha tingut 
un discurs racista, classista i públicament feixista, 
ha increpat veïns i s’ha dedicat a cercar complots 
conspiradors entre els papers, i les escombraries, de 
les taules de l’Ajuntament. Fins mai més. I d’altra 
banda, Gloria Mans ha deixat de ser regidora de go-
vern. No és un motiu d’alegria, però si una actitud de 
coherència. Com a Ple municipal vam assumir que 
la votació de l’1-O era un mandat per a Catalunya i 
per a Alella, pel que independentment de les idees 
personals dels càrrecs electes (no hem demanat ac-
tes de fe) els membres del govern municipal havien 
d’assumir com a propi el mandat democràtic sortit 
d’aquelles urnes, i per tant si algun no estava dispo-
sat a assumir-ne la responsabilitat el seu lloc no po-
dia ser al capdavant de l’Ajuntament d’un poble que 
ha votat i decidit ser república catalana. El futur més 
immediat és incert, però la república catalana ja és 
aquí, a la incubadora com diuen alguns. I si mante-
nim la força, cohesió i estima que ens hem mostrat 
aquest setembre i octubre pas a pas aconseguirem 
que a més de ser-hi per a nosaltres sigui el subjecte 
internacional de ple dret que anhelem. Persistim!

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

del PSC a Catalunya. Del ““Pedro, líbranos de Rajoy 
y del PP. Por Dios, líbranos” al selfie de Miquel Iceta 
amb el Garcia-Albiol, Millo i Montserrat, en una ma-
nifestació convocada per elements com Falange Es-
pañola, VOX, JONS o Plataforma x Catalunya. ERC 
a Alella ha trencat el seu pacte amb el PSC com han 
fet els seus companys a d’altres ajuntaments o com 
ha fet el PDeCAT allà on hi col·laboraven. Entenc 
que no ha estat fàcil prendre la decisió, però no els 
ha quedat més remei que fer-ho. Llàstima que la 
representant del PSC hagi preferit fer costat als dic-
tadors que empresonen a gent per les seves idees a 
trencar amb un partit, el PSC,  que ha destruït tots 
els valors socialistes que diuen tenir. Una imatge val 
més que mil paraules i el selfie ho explica tot. Són 
moments difícils, no defallim i continuem treballant 
plegats. La nostra és una força transversal i sense 
aturador. L’èxit només depèn de nosaltres. 
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Annerose Bloss
673644807
blossga@alella.cat
annerosebloss@
hotmail.com

PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS Diàleg 

Després dels esdeveniments succeïts aquests dar-
rers dies i amb una convocatòria d’eleccions a la 
vista, Alellla Primer-CP vol deixar palès en aquest 
espai la part més substancial del comunicat que va 
emetre a les xarxes el passat 23 d’octubre.

Davant la declaració del President del govern 
espanyol, Mariano Rajoy, després de la reunió extra-
ordinària de ministres del passat dissabte 21 d’oc-
tubre en la que explicava la seva voluntat d’activar 
l’article 155 de la constitució espanyola per la que 
es suspen per complert l’autonomia de Catalunya, 
amb el suport del PSOE i de Ciudadanos, i davant 
del posicionament del PSC respecte a l’aplicació 
d’aquest article, Alella Primer-Candidatura de Pro-
grés (PSC) vol expressar el seu posicionament en-
vers aquest fet i els que es venen produint des del 
passat 20 de setembre. En aquest sentit expressem:

1.- Rebutjar qualsevol mostra de repressió a la 
llibertat d’expressió.

2.- Condemnar les agressions de la Guàrdia Civil 
i la Policia Nacional el dia 1 d’octubre cap a totes 
aquelles persones que pacíficament volien expressar 
la seva opinió a través del vot.

3.- Demanar l’alliberament de Jordi Sánchez i 
Jordi Cuixart, dues persones representants de la so-
cietat civil i que han estat empresonades per mani-

Glòria Mans
manscg@alella.cat

¡”No solo hay que serlo...sino hay que parecerlo!”

Desde que manda ERC y con el alcalde Francisco 
a la cabeza, el PP ha sido preso de sus argucias y 
malas artes y se niega representar a todos los ciu-
dadanos de Alella.

El Grupo Municipal del Partido Popular de Alella 
no haremos uso de este espacio. Un espacio que 
debería ser plural, pero que en realidad es un pan-
fleto propagandístico al servicio de Francisco y sus 
secuaces.

El gobierno de ERC incumple sistemáticamente 
la Ley Española, desde la Ley de Banderas, la forma 
de las adjudicaciones de contratos a terceros o las 
prebendas a los distintos amigos afines al régimen.

¡No colaboraremos! 

festar públicament les seves idees.
4.- Mostrem el nostre total desacord en l’aplica-

ció de l’article 155 de la constitució espanyola, que 
elimina l’autonomia i l’autogovern de Catalunya que 
tant ens ha costat construir.

5.- Demanar iniciar el diàleg a les dues insti-
tucions que actualment tenen la responsabilitat de 
governar i negociar els termes d’un referendum legal 
i acordat que doni la possibilitat de donar veu als di-
ferents anhels clarament existents avui a Catalunya.

6.-Demanem a la Direcció Nacional del PSC que 
es desmarqui del suport que ha donat el PSOE al PP 
en l’aplicació de l’article 155 que s’ha de votar al 
senat, i s’oposi frontalment a aquesta mesura i que 
en cap cas la validi. 

Sense diàleg la solució serà difícil. Sí la políti-
ca és la ciència que proposa i dóna solucions als 
problemes de les persones, ara és l’hora d’establir 
ponts de diàleg per tal de trobar aquestes solucions.

D’altra banda, volem posar en valor la feina feta 
per aquest grup municipal a l’ajuntament i envers 
el poble d’Alella i la bona sintonia en el treball amb 
ERC+SumemxAlella per tal d’acomplir els acords 
del pacte signat el juny de 2015.

Glòria Mans, portaveu del grup municipal AP-CP

Des de que mana ERC amb Francisco al cap 
davant, el PP ha estat víctima de les seves males 
arts i enganys.

El Grup Municipal del Partido Popular d’Alella, 
no farem ús d’aquest espai. Un espai que hauria de 
ser plural, però que en realitat és un pamflet propa-
gandístic al servei de Francisco i els sequaços.

El govern d’ERC incompleix sistemàticament la 
Ley Española, des de la Llei de Banderes, la forma 
de les adjudicacions de contractes a tercers o les 
prebendes als diferents amics afins al règim.

No col·laborarem!
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Acords del PleAcords del Ple

Policia Local d’Alella
Passeig de Maria Estrada, 5. Alella
Tel. 93 555 24 12 · alella.policialocal@alella.cat 

Grup d’Atenció a la Víctima (Policia de la Generalitat -Mossos d’Esquadra)
Torrent Malet, s/n. Premià de Mar
Tel: 93 741 81 85 · itpg3237@gencat.cat 

Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament
Torrent Vallbona, 75-77. Alella. 
Tel. 93 540 63 07 · alella.ssocials@alella.cat

Centres sanitaris de la xarxa sanitària pública
Consultori d’Alella: 93 555 03 54
ABS El Masnou. Emergències: 93 555 74 11· dfuguet.bnm.ics@gencat.cat

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
Servei psicològic, confidencial i gratuït. Mataró
Tel: 93 741 16 22 · siad.maresme@ccmaresme.cat

Servei d’Intermediació Especialitzada (SIE) 
Informació, atenció i recuperació a les dones i els seus fills i filles. Mataró
Tel: 93 796 13 00 · siemataro.tsf@gencat.cat 

Associació Dones Solidàries d’Alella 
Carrer de Santa Teresa, 29. Alella
Tel: 669 48 64 38 · dones.solialella@movistar.es 

Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella
Plaça de l’Ajuntament, 3. Alella
Tel: 93 540 46 31· associaciodonesalella@yahoo.es

112
Emergències 

900 900 120
Línia d’atenció permanent a dones en 
situació de violència. Servei gratuït i con-
fidencial, tots els dies de l’any durant les 
24h del dia. També ofereix servei a través 

de l’adreça 900900120@gencat.net

016
Telèfon d’atenció a víctimes de maltracta-
ment per violència de gènere del Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

93 555 24 12
Policia Local Alella 

93 741 81 85
Mossos d’Esquadra Premià de Mar

Serveis d’informació i atenció a les dones en situació de violència 

Telèfons
d’interès   

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

Acords del PleAcords del Ple
PLE EXTRAORDINARI I URGENT DEL 25 D’OCTUBRE DE 2017.  Consulteu les actes senceres del Ple  www.alella.cat 

Aprovació del Compte General de l’Ajuntament
El Ple de l’Ajuntament va aprovar el 25 d’octubre el 
Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 
2016, amb un resultat pressupostari ajustat positiu de 
1.159.606 euros i un romanent de tresoreria per a des-
peses generals de 3.457.115 euros. 
Aprovat per amb els vots a favor d’ERC+SxA, el vot en 
contra de Gd’A i l’abstenció de PDeCAT i AA-CUP 
Delegació de competències de la Mancomunitat Intermu-
nicipal de serveis d’Alella, el Masnou i Teià referent a la 
gestió del servei de deixalleria a favor del Consell Comar-
cal del Maresme.
El Ple va aprovar autoritzar la Mancomunitat de serveis 
d’Alella, el Masnou i Teià a delegar les competències de la 
gestió del servei de deixalleria, mòbil i fixa, al Consell Co-
marcal del Maresme a través de l’empresa mixta Residus 
del Maresme Societat Limitada (RESMAR).
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, el vot en contra 
d’AA-CUP i l’abstenció de Gd’A i PDeCAT
Moció per exigir la llibertat dels presidents d’ANC i Òmni-
um, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.
El Ple va aprovar una moció presentada pels grups 
d’ERC+SxA, AP-CP, Gd’A, PDeCAT i AA-CUP en la qual 

s’exigeix la llibertat immediata dels presidents de l’Assem-
blea Nacional Catalana (ANC) i d’Òmnium Cultural, Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart, al temps que declara la vulneració 
de les llibertats i la persecució de la lliure expressió i del 
dret a decidir de les persones i denuncia la manca de 
separació de poder de l’Estat espanyol, així com la mani-
pulació i coacció dels mitjans de comunicació. A la moció 
també es demana a les institucions europees que no conti-
nuïn donant l’esquena a Catalunya davant accions pròpies 
d’una dictadura. 
Aprovat per unanimitat
Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.
El Ple va aprovar una moció presentada ERC+SxA, Gd’A, 
PDeCAT i AA-CUP en la què es manifesta el suport al Go-
vern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat 
popular de l’1 d’Octubre, es condemna la violació dels 
drets fonaments a Catalunya a través de mesures repres-
sives de l’Estat contra la població i les institucions catala-
nes, i s’insta al Govern espanyol i els partits que li donen 
suport a aturar la suspensió de l’autonomia a Catalunya. 
Aprovat per unanimitat 
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Serveis

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 28 al 30 de novembre i de l’1 al 3 de desembre 
dimarts a dissabte de 9.30 a 14 h i 16.30 a 18.30 h i diumenge de 10 a 13.30 h. 
dilluns tancat. A la Riera Principal, entre Can Vera i el carrer Charles Rivel.

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. (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: NOVEMBRE - DESEMBRE

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                 GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
2 i 3 de desembre                      MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
6 de desembre                           MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
8, 9 i 10 de desembre               BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
16 i 17 de desembre                 GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
23 i 24 de desembre                  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
25 de desembre                        GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
30 i 31 de desembre                 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  

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 
www.alella.cat
de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. 
dijous tarda de 16.15 a 19.30 h. 

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55
de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h. 
divendres i dissabte de 10 a 13.30 h. 

CAN MANYÉ ESPAI D’ART I CREACIÓ
93 540 87 23
dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20.30 h
dissabte i diumenge d’11 a 14 h. 

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

CENTRE CULTURAL CAN LLEONART
93 540 40 24 
www.canlleonart.com
de dilluns a divendres de 8 a 14 h
de dilluns a dijous de 16 a 21 h

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95
www.uesports.cat
de dilluns a divendres de 7 a 23 h, dissabte de 8 a 20 h
diumenge i festius de 9 a 14 h 

CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DE LA DO ALELLA
93 555 63 53
www.doalella.cat

ESPAI JOVE (Antigues Escoles Fabra)
93 540 72 45 
www.alellajove.cat
dimarts i dijous de 10 a 14 h i cada dia de 16 a 20 h 

ESPAI ACTIU-ESCOLA D’ADULTS (Antigues Escoles Fabra)
93 555 39 12
de dilluns a dijous de 18 a 20 h

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS
93 555 55 09

OFICINA DE TURISME
93 555 46 50
www.alella.cat/turisme
dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge, de 10 a 
14.30h. 
dilluns i dimarts tancat.

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS ABELARDO VERA 
93 540 19 93

SERVEIS SOCIALS 
93 540 63 07
de dilluns a divendres de 8.15 a 14 h
dijous de 16 a 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 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
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(*) Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Alella. Més informació a www.alella.cat i alellAPProp (aplicació per a mòbil) 

Agenda d’activitats

12h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Presentació del llibre “Cocina con Aina i conviertete en superchef”, 
amb Aina Roglan i Marta Bofill. 

19h Celler Alella Vinícola
Concert commemoratiu dels 50 anys de la Polifònica Joia d’Alella.
Organitza: Polifònica Joia d’Alella 

Dissabte 4 de novembre

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

20h Can Lleonart*
Tertúlia. Georg Philipp Telemann, a càrrec de Joan Vives. 

Dijous 16 de novembre

17h Espai Jove*
Taller per a adolescents Si vols rotllo, ves de bon rotllo.

20h Can Manyé*
Inauguració de l’exposició “Optimització combinatòria”, d’Ulla Lima 
i Nora Ancarola. Fins al 17 de desembre. 

Divendres 17 de novembre

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Enotast, a càrrec dels sommelier Arnau Marco. No cal inscripció.

De 13 a 14.30h Can Lleonart*
Mostast. Taller enològic per a infants. Inscripcions prèvia. 

Dissabte 18 de novembre

17h Garden Center Arenas*
Taller de Nadal. Preu: 15 euros. Inscripció prèvia a Can Lleonart.

20h Can Lleonart*
Projecció de la pel·lícula “Mustang”.

Dimecres 22 de novembre

17h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Hora del conte Nenes sense por.

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Xerrada. La Marató de TV3. Malalties infeccioses.

Dimarts 21 de novembre

12h Can Manyé
Assaig obert al públic de l’espectacle poètic i musical Sense estança. 
a l’entorn de les persones desplaçades. A càrrec d’Enric Arquimbau, 
Emili Cuenca i Mariona Casanovas.  
Organitza: Centre d’estudis musicals Ressò amb la col·laboració de l’Ajuntament

Diumenge 19 de novembre

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Wine tasting. The tasting will be conduted by the sommelier Eli Vidal.

11h Plaça de l’Ajuntament* 
Parades, xocolatada, acte institucionals i activitats de l’Associació de 
Dones Montserrat Roig i espectacle infantil.

Dissabte 25 de novembre

18h antigues Escoles Fabra*
Taller d’autodefensa per a dones, a càrrec de la Policia Local.

Divendres 24 de novembre

19.30h Can Bouquet*
Masterclass d’acroioga. Per a joves de 16 a 30 anys. Gratuït

18h antigues Escoles Fabra*
Taller. “Famílies 2.0: a la xarxa sense por”, a càrrec de Candela.

18h Can Lleonart
Taller Com aprofitar les restes del dinar de Nadal, a càrrec Gonzalo 
Rivière i Luca Marongiu, cuiners dels Garrofers. Preu: 15 euros

Dimarts 28 de novembre 

10h Oficina de Turisme*
Visita guiada al Parc de la Serra Litoral. Anem al Parc!

12h Can Lleonart*
Lectura del Manifest del Correllengua 2017. Recital poètic i musical 
“La llavor de l’amor”, a càrrec de l’actriu Montse Guallar i el músic 
Max Sunyer. Lliurament del Premis Literaris Alella 2017. 

Diumenge 5 de novembre

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Xerrada “La cuina alcalina i el nostre rebost”, a càrrec de Pilar Ibern. 

Dimarts 7 de novembre 

8h Pavelló Municipal d’Esports*
Cicle de passejades “A cent cap als 100”. Sortida a Sant Fruitós de 
Bages. Inscripcions: www.alella.cat/ciclepassejades.

De 18 a 20h Can Lleonart* 
Taller de pastisseria. Les galetes. www.canlleonart.com

Dimecres 8 de novembre

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. Germà de gel, d’Alicia Kopf.

Dijous 9 de novembre

21h Can Lleonart*
Cicle de Música Clàssica. Concert de l’Orquestra de Cambra Terrassa 
48. Un viatge al barroc. 5 euros. www.canlleonart.com 

Divendres 10 de novembre

10.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Xerrada a Can Magarola. Mapes i guies del Parc de la Serralada Litoral.

Diumenge 12 de novembre

8h Davant de la Plaça d’Antoni Pujadas*
Sortida. Sant Hilari Sacalm-Arbúcies. www.canlleonart.com

19.30h Espai Jove*
Xerrada. Fotografia estàtica i llenguatge audiovisual en l’era multi-
mèdia. Gratuït. www.alellajove.cat. 

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Presentació del llibre Las emociones se sientan a la mesa, amb Lara 
Lombarte i Yolanda Fleta. 

Dimecres 15 de novembre

18h Can Lleonart
Taller Com aprofitar les restes del dinar de Nadal, a càrrec Gonzalo 
Rivière i Luca Marongiu, cuiners dels Garrofers. Preu: 15 euros

19.15h Davant de la Plaça d’Antoni Pujadas*
Sortida. Pels terrats de Santa Maria del Mar. www.canlleonart.com

19.30h Can Manyé*
Literatures amb sentits. Espectacle teatral No convidis mai un som-
melier a prendre una Cola-Cola, d’Elisenda Guiu. 

Dimecres 29 de novembre 

20h Can Lleonart*
Tertúlia. Avui parlem de l’oli del Vallès. www.canlleonart.com

Dijous 30 de novembre 
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www.alella.cat/jornadesocupacio

20
17


