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Ja tenim plans 
El Ple aprova els plans que han de guiar les polítiques 
d’equitat i d’adolescència i joventut en els propers quatre anys.
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En portada

Pla Local d’Adolescència i Joventut

PIonERS AMb MobIlItAt A dEMAndA 

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.  

Tot just acabem de conèixer la dada final de l’any 2017 

del servei de “taxi a demanda” que ofereix l’Ajuntament a 

la ciutadania. Durant aquest darrer any 145 persones han 

realitzat un total de 4.680 desplaçaments. Una xifra que 

suposa un increment del 17% respecte de l’any anterior.

El servei de “taxi a demanda “ consisteix en que un veí o 

veïna d’Alella, sota sol·licitud prèvia, pugui realitzar un 

desplaçament intern en el nostre poble mitjançant un taxista 

local. Aquest servei és universal per als majors de 65 anys o 

persones amb diversitat funcional, i està limitat a 6 viatges 

anuals per a la resta de ciutadania. L’usuari abona 2€ per 

trajecte i l’Ajuntament en finança 4€ més, fins arribar a la 

xifra pactada amb el col·lectiu de taxistes d’Alella.

Aquest és un servei que vam posar en funcionament l’any 

2010 a Alella i que en aquell moment va ser innovador al 

nostre país. Va ser fruit de la reflexió en uns moments de crisi 

econòmica, per tal de millorar la eficiència dels recursos que 

l’Ajuntament destinava al transport públic urbà.

Aquesta reflexió d’optimització continua vigent encara, i per 

aquest motiu hem subscrit un acord amb l’Associació de 

Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà per tal que ens 

ofereixin un suport tècnic amb la voluntat política de seguir 

millorant el servei que oferim en aquest àmbit. Una de les 

noves línies de treball municipal és la d’aconseguir una nova 

connectivitat des d’Alella amb una de les destinacions d’ús 

habitual dels veïns i veïnes com és l’hospital de “Can Ruti” 

a Badalona.

Seguim treballant per continuar avançant en uns millors 

serveis per a les persones.
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Aprovat el Pla d’Adolescència i Joventut 

El Pla Local d’Adolescència i Joventut substitueix al Pla Local Jove aprovat l’any 2013. 

Alella ja té el full de ruta que ha de 
guiar les polítiques d’adolescència i jo-
ventut dels propers quatre anys. El Ple 
de l’Ajuntament del 25 de gener va do-
nar llum verda al Pla Local d’Adoles-
cència i Joventut 2018-2021 amb els 
vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A, Alter-
nativa per Alella-CUP i l’abstenció del 
PDeCAT. 

La principal novetat del nou Pla, 
que substitueix a l’aprovat l’any 2013,  
és la incorporació de les polítiques 
d’adolescència al mateix nivell que les 
de joventut: així el què en el Pla anteri-
or estava contemplat només com un 
programa (Adrenalina) passa a ser un 
dels dos elements centrals del nou do-
cument estratègic. L’estructura també 
varia respecte a l’anterior, en aquest 
Pla es parla de tres eixos fonamentals: 

l’afirmació de la identitat personal, la 
construcció de projectes vitals i la parti-
cipació en projectes col·lectius.

 A partir d’aquests tres pilars es pro-
posen 50 actuacions per tal de donar 
compliment als objectiu que planteja el 
Pla. Les accions proposades tenen com 
a principal missió garantir als i les joves 
l’accés universal i normalitzat als múlti-
ples recursos presents a l’entorn imme-
diat, per tal que puguin escollir i cons-
truir en llibertat i igualtat d’oportunitats 
el seu projecte personal i col·lectiu, a la 
mida dels seus interessos i prioritats. Al 
mateix temps, es pretén generar eines 
que puguin utilitzar joves i adolescents 
en la recerca de solucions per als seus 
problemes i mancances, especialment 
aquells que fan referència a la seva au-
tonomia real i exercint tots aquells drets 
que es deriven de la condició de plena 
ciutadania.

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

El Pla es va aprovar amb els vots a 
favor d’ERC+SxA, Gd’A i Alternativa per 
Alella-CUP i l’abstenció de PDeCAT. 
···················································

Els objectius principals 

···································································································
El document inclou 50 accions a desenvolupar en els propers 4 anys. 
···································································································

Quatre fases diferenciades 
El pla té quatre fases diferenciades, la 
planificació del projecte, la diagnosi, el 
disseny d’actuacions i l’avaluació. El 
document aprovat planteja donar un 
nou impuls a les polítiques de joventut 
del municipi per estendre i potenciar 
totes aquelles actuacions que en el 
passat s’han evidenciat com a positives 
i necessàries i per incorporar noves 
mesures i actuacions que tendeixin a 
millorar les actuals. Aquest planteja-
ment exigirà, en alguns casos, reformu-

1. Garantir a joves i adolescents l’accés als recursos en igualtat d’oportunitats que els permetin gaudir 
d’un nivell d’autonomia suficient per desenvolupar el seu projecte personal (habitatge, ocupació, forma-
ció, mobilitat i salut).

2. Oferir eines informatives, comunicatives, d’orientació i acompanyament per tal que joves i adolescents 
rebin suport en els camps que determinen les seves condicions de vida i arribin a adquirir un criteri 
propi que asseguri la llibertat real d’elecció en totes aquelles qüestions que per a ells i elles resultin 
transcendentals.

3. Promoure l’experimentació i la creativitat entre la gent jove en tots els camps possibles com a via de 
creixement personal i social, tant a través de les manifestacions artístiques com de l’expressió de la 
cultura juvenil implicada en el temps d’oci.

4. Fomentar la participació del jovent a través d’una política activa de dinamització que, a més de facili-
tar la seva presència en la vida pública del municipi, generi espais de relació i intercanvi en la gestió 
quotidiana dels interessos juvenils.

5. Millorar la convivència en la diversitat entre els adolescents i joves d’Alella a través de diverses actu-
acions de sensibilització i formació per tal de promoure una societat més cohesionada.

lar projectes existents per modificar lí-
nies concretes de treball i, en d’altres, 
generar sistemes de treball nous que 
fins al moment no han estat previstos. 

El Pla inclou dos programes que te-
nen especial importància: el GIRA, el 
servei d’informació i assessorament 
personalitzat, i el programa de medi 
obert i oci nocturn que respon al treball 
ja iniciat en la prevenció de riscos i en la 
proposta d’activitats d’oci alternatius 
per a adolescents i joves. Més informa-
ció www.alella.cat/joves. 
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Mirades cap a Àfrica als actes del 8 de març
La regidoria d’Equitat ha preparat un 
programa d’activitats per celebrar el 8 
de març, el Dia Internacional de les Do-
nes, en el qual participen diferents àre-
es —Adolescència i Joventut, Cultura i 
Civisme i Seguretat Ciutadana— i les 
dues associacions de dones. Els actes 
arrencaran el 2 de març amb la inaugu-
ració de l’exposició “Mirades cap a Àfri-
ca”, de la tianenca Bianca Batlle Ngue-
ma, i una performance a càrrec de 
Pinten dones, grup format per la matei-
xa artista més la part femenina de Ban-
debòlit, a les 20h a Can Manyé. Dis-
sabte, 3 de març, a les 12h hi haurà 
una visita comentada a l’exposició i 
diumenge a les 11.30h visita comenta-
da, performance i vermut de cloenda. 

La celebració continua el dimarts 7 
de març a les 11h, amb un taller de 
gimnàstica abdominal i sol pelvià obert 
a tothom, organitzat per l’Associació 

de Dones Montserrat Roig. El dia 8 de 
març al matí, l’Associació Dones Soli-
dàries repartirà lliris solidaris i l’Associ-
ació de Dones Montserrat Roig instal-
larà una taula dolça a la Plaça de 
l’Ajuntament, i es farà la lectura del 
manifest institucional. La celebració 
seguirà a la tarda a Can Lleonart amb 
la tertúlia “La maté porque era mía: hi 
ha violència de gènere a la música 
pop?”, a càrrec de Rosa M. González, 
Dra. en filologia anglesa per la UB. 

El 9 de març de 17 a 19h, s’ha pro-
gramat un taller de rap en femení a 
l’Espai Jove en el què es farà una refle-
xió amb perspectiva de gènere i segui-
dament hi haurà un concert à càrrec de 
Natalí i RBRE. El programa del Dia In-
ternacional de les Dones acabarà el 14 
i 16 de març amb dues sessions del 
taller d’autodefensa per a dones. Més 
informació a www.alella.cat/diadones. 

Llum verda al Pla Local d’Equitat de Gènere 
El Ple va aprovar el 25 de febrer per 
unanimitat el Pla Local d’Equitat de 
Gènere 2018-2021, l’instrument que 
permetrà ordenar i donar una perspec-
tiva estratègica a les polítiques trans-
versals per a l’equitat al municipi du-
rant els propers quatre anys. El Pla 
consta de dues parts: una primera de 
diagnosi de la situació actual pel que fa 
l’equitat de gènere i una segona en la 
què es detallen els objectius i les me-
sures del Pla i el sistema d’avaluació 
final del mateix. 

El document estableix set grans ei-
xos de treball per als propers anys:  as-
solir el compromís de l’Ajuntament 
amb l’equitat de gènere amb la ciuta-
dania; lluita activa contra la violència 
masclista; drets i qualitat de vida; coe-
ducació, creació cultural de les dones i 
cultura per a la igualtat; coresponsabi-
litat dels treballs i organització social 
dels temps; perspectiva de gènere en el 
disseny de la ciutat i el territori; i parti-
cipació social i política de les dones. 
Dins dels eixos generals es concreten 

17 línies estratègiques amb 25 objec-
tius, dels quals es destaquen dotze ac-
cions prioritàries: 
•	Augmentar el pressupost de la Regi-

doria d’Equitat.
•	Crear una comissió político-tècnica 

interdepartamental anual que faci el 
seguiment del Pla d’Equitat.

•	 Incloure la desagregació per sexe en 
tots els registres d’usuaris/es de ser-
veis oferts per l’Ajuntament.

•	Augmentar la sensibilització sobre la 
violència masclista al conjunt de la 
ciutadania, facilitant la identificació 
dels comportaments i situacions 
concretes que poden suposar violèn-
cia.

•	Mantenir contactes periòdics amb 
els  Mossos d’Esquadra per rebre in-
formació sobre denuncies presenta-
des per dones que han patit violèn-
cia.

•	Dur a terme la formació especialitza-
da sobre violència masclista a nivell 
tècnic que es derivi de les necessi-
tats detectades pel personal tècnic 

del Protocol d’Abordatge de la Vio-
lència envers la dona. 

•	Mantenir la campanya de sensibilit-
zació sobre la violència masclista de 
tipus comunitari (en l'àmbit de l'oci 
nocturn).

•	Ampliar l’oferta de les activitats de 
sensibilització contra totes les for-
mes de relacions abusives a l’Institut 
i/o a l’Espai jove, amb èmfasis en les 
xarxes socials. I oferir més tallers per 
a famílies sobre aquesta temàtica.

•	Oferir serveis d’informació, atenció i 
assessorament per a persones LGTBI 
a través de Serveis a les Persones i 
l'Espai Jove.

•	Continuar oferint un curs de formació 
adreçat al personal dels centres edu-
catius per sensibilitzar aquest col-
lectiu en matèria d’igualtat de gènere

•	Continuar i ampliar l’oferta de sensi-
bilització en matèria d’igualtat de 
gènere a l’Institut.

•	Portar a terme accions de sensibilit-
zació al Ple de l’Ajuntament sobre 
espais no masculinitzats. 

“Mirades cap a Àfrica”, del 2 al 4 de març a Can Manyé.
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El Ple aprova definitivament el pressupost 

El Ple de l’Ajuntament va donar llum 
verda definitiva als pressupostos muni-
cipals de 2018 en la sessió celebrada 
aquest dijous 11 de gener. Els comp-
tes municipals no van variar respecte 
a l’aprovació inicial del 30 de novem-
bre: 14.0211.82€, un 2,08% més que 
l’any anterior. Tampoc van haver can-
vis a les votacions: el pressupost es va 
aprovar amb el vot a favor d’ERC+SxA, 
el vot en contra de Gd’A i l’abstenció 
de PDeCAT i Alternativa per Alella-CUP.  

A la sessió, el govern va mantenir 
el compromís d’incrementar els recur-
sos humans i materials per a la Policia 
Local, tal i com ja va acordar amb el re-
presentant de PDeCAT en la votació ini-
cial del pressupost, propiciant l’absten-
ció d’aquest grup municipal. El govern 
també es va comprometre a incloure al 
pressupost al llarg de l’exercici altres 
propostes presentades per Alternativa 
per Alella-CUP, tot i que en l’aprova-
ció definitiva es van desestimar les al-
legacions presentades per aquest grup 
per “manca de fonamentació legal”. 

························································································································································
L’oposició manté el vot de l’aprovació inicial: abstenció de PDeCAT i AA-CUP i vot en contra de Gd’A. 

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

Una nova ordenança regularà el Mercat de Marxants
El Ple el 25 de gener va aprovar inici-
alment i per unanimitat l’Ordenança re-
guladora de la venda no sedentària. És 
la primera ordenança que regula aques-
ta activitat del Mercat de Marxants que 
s’aprova al municipi. Abans de la seva 
entrada en vigor haurà de superar el 
termini d’informació pública i tots els 
tràmits que estableix el procediment 
d’aprovació d’ordenances. 

L’ordenança regula tot allò que fa 
referència al funcionament del mercat, 
així com els deures i obligacions dels 
venedors i de l’Ajuntament. Entre d’al-
tres qüestions estableix els horaris, dies 
i llocs de celebració; el nombre màxim 
de parades; la ubicació i la separació 
entre les parades; les competències 

Les propostes acordades amb aquest 
grup de l’oposició són: incrementar en 
5.000€ més les partides destinades 
a la prevenció d’incendis; redactar un 
projecte de millores viàries per als via-
nants al carrer del Doctor Homs; incor-
porar clàusules socials en la licitació del 
nou contracte de neteja d’edificis muni-
cipals; elaborar un estudi que permeti 
finalitzar el disseny del camí escolar de 
l’Escola La Serreta i crear un fons de 
3.000 euros per ajudar els refugiats. 

Vot en contra de Gd’A 
Gd’A va ratificar el vot en contra de 
la votació inicial per considerar que 
“no s’està avançant en l’elaboració de 
pressupostos participatius tot i tenir 
instruments per fer-ho” com el Consell 
de Poble i el reglament de participació. 
Aquest grup municipal també va con-
siderar poc equilibrada i “ridícula” la 
quantitat de 3.000€ que es vol desti-
nar als refugiats, tenint en compte que 
l’Ajuntament s’havia ofert com a muni-
cipi acollidor.

Més de 2 milions d’inversions
Enguany es destinaran més de 2 mili-
ons d’euros a inversions entre les quals 
destaquen les millores de l’enllumenat 
públic; l’execució del projecte del tram 
de la Riera comprès entre el pou sor-
renc i Camp d’Esports Municipal; els 
250.000€ que es destinen anualment 
a l’arranjament de paviments i voreres; 
l’adquisició de terrenys; obres al carrer 
Canonge i al carrer Cervantes i la subs-
titució de la gespa del Camp d’Esports 
Municipal. També cal destacar, una 
partida de 302.000€ per a la redacció 
de projectes com el del tram de la Riera 
comprés entre la plaça dels Germans 
Lleonart i el pont de l’autopista i el dels 
habitatges públics del sector de l’antiga 
fàbrica de pintures.  

Els comptes municipals també in-
clouen un fons de contingències de 
235.000€ per a possibles imprevis-
tos. El capítol de despeses de personal 
s’incrementa un 2,20% per l’increment 
de l’1% de les retribucions i la creació 
d’una plaça de tècnic informàtic.

municipals; els requisits per l’obtenció 
de l’autorització; els procediments de 
selecció; la durada de l’autorització i 
els drets i deures dels venedors. 

A més, l’Ordenança aprovada inici-

alment també inclou un apartat d’in-
fraccions i sancions que poden anar 
dels 300 al 1.500€ i arribar a la revo-
cació de l’autorització, depenent de la 
gravetat de la infracció.  
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························································································································································
S’han programat diferents trobades participatives i altres activitats comunitàries com una línia del temps perquè 
tothom pugui aportar vivències i experiències a l’entorn d’aquest espai.

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

Procés participatiu sobre la urbanització de la Riera

Calendari trobades sectorials

Audiència Pública de pressupostos
Més de 60 persones van assistir a 
l’Audiència Pública que es va cele-
brar l’17 de gener per parlar dels 
pressupostos i les ordenances mu-
nicipals, el Pla d’Actuació Munici-
pal i el procés de participació de la 
Riera. La problemàtica dels robato-
ris a domicilis va centrar la major 
part de les intervencions de la ciu-
tadania en el torn de precs i pre-
guntes. 

Obertes les inscripcions a
la festa dels 10 anys dels Pinyons
La Llar d’Infants Municipals Els Pi-
nyons convida a totes les famílies 
que han passat pel centre en els 
seus deu anys de funcionament a 
participar a la festa d’aniversari 
que s’està organitzant, plena de 
sorpreses, per al divendres 23 de 
març, de 16.30 a 18.30h. Cal 
confirmar assistència abans del 16 
de març enviant un correu electrò-
nic a elspinyons@suara.coop indi-
cant el nom i el número de perso-
nes que hi assistiran. 

Portes obertes a les escoles
···································································································
Els centres educatius obren les seves portes a les famílies abans de les 
preinscripcions escolars del curs 2018-2019. 

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

Institut Alella
Dilluns 26 de febrer, de 16.45 a 19.15h
Escola Fabra
Dimecres 28 de febrer, de 17 a 18h 
Escola La Serreta
Dijous 8 de març, de 15.15 a 16.30h
Llar d’infants municipal Els Pinyons
Visites concertades: matins del 23 al 27 d’abril 
El col·legi Santa Maria del Pino
Visites personalitzades
Llar d’infants La Caseta 
Visites personalitzades
Escola bressol El Campanar 
Visites personalitzades

www.alella.cat/educacio

Portes obertesEls centres educatius d’Alella han 
programat jornades de portes obertes 
per donar a conèixer les instal·lacions 
i els seus projectes educatius, perquè 
les famílies puguin triar escola per als 
seus fills i filles de cara al curs vinent. 
Al tancament d’aquesta edició d’El Full 
restava pendent de publicació la reso-
lució amb el calendari de preinscripció 
i matriculació per part de la Generali-
tat, però tot apunta que les del segon 
cicle d’infantil, primària i secundària 
començaran a finals de març. Amb 
aquestes previsions, l’Institut d’Alella 
obrirà portes el 26 de febrer, l’Esco-
la Fabra el 28 de febrer i l’Escola La 
Serreta el 8 de març. La llar d’infants 
Els Pinyons farà visites concertades 
del 23 al 27 d’abril. Més informació a 
www.alella.cat/educacio.

Trobada oberta a tot el poble
13 de març 19h. Antigues Escoles Fabra
Trobada amb gent gran
15 de març 17h. Can Gaza
Trobada amb dones
15 de març 19h. Can Lleonart
Trobada amb adolescents i joves
16 de març 17h. Espai Jove
Reunió de Consell de Poble 
18 d’abril 19h. Can Lleonart 

La línia del temps de la Riera està instal·lada a Can Lleonart. 

L’Ajuntament ha iniciat un procés de 
participació sobre la futura urbanització 
de la Riera, del tram comprés entre 
l’aparcament de Can Lleonart i el pont 
de l’autopista. Amb aquest treball es 
convida la ciutadania a fer les seves 
aportacions i suggeriments sobre els 

usos actuals i futurs d’aquest espai de 
vital importància per al municipi, amb 
la voluntat de poder incorporar els resul-
tats d’aquest procés en el plec de clàu-
sules del futur concurs d’idees per a la 
redacció del projecte. L’objectiu és que 
les propostes tècniques que es presentin 
al concurs s’ajustin millor a les deman-
des i expectatives de la ciutadania. 

El treball de participació es va ini-
ciar a final d’any amb la presentació 
del procés al Consell de Poble i a l’Au-
diència Pública de l’17 de gener. El 
treball seguirà amb diferents trobades, 
una de caràcter general i d’altres secto-
rials (amb dones, gent gran i joves i 
adolescents) i una darrera reunió del 
Consell de Poble en la qual es debatran 
les propostes presentades en les dife-

rents trobades. Paral·lelament s’anima 
a la ciutadania a aportar les seves vi-
vències sobre la Riera, a través de foto-
grafies o escrits, a la línia del temps 
instal·lada a Can Lleonart.

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



7OCTUBRE 2015 7FEBRER 2018

Baixen els robatoris a domicilis

L’any passat es va invertir la tendència 
a l’alça que es venia registrant des de 
l’any 2012 respecte als robatoris als 
domicilis. Per primera vegada en qua-
tre anys, es va produir un descens del 
número de robatoris denunciats. Se-
gons dades dels Mossos d’Esquadra, 
l’any passat es van comptabilitzar a 
Alella un total de 70 robatoris, 9 menys  
que l’any anterior, el que suposa una 
baixada de l’11,4%. 

La reducció és molt més important 
pel que fa a les temptatives denuncia-
des que no es van arribar a consumar: 
es van reduir a la meitat, passant de 
18 a 9 denúncies. 

En el balanç global de robatoris —
consumats i temptatives— el descens 
arriba al 18,5%, amb un total de 18 
delictes menys que l’any anterior. 

L’any 2017 es va tancar amb les 
millor xifres dels darrers tres anys, molt 
similars a les de 2014, l’any que es va 
iniciar la repuntada d’aquest tipus de 
delictes tant al municipi com a altres 

·······················································································································································
L’any passat es van reduir un 11,4% els robatoris consumats i un 50% les temptatives. 

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

Aprovada la Carta de Serveis de l’OAC  

Resum robatoris a domicilis
Any

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Consumats

35
48
59
30
35
18
34
71
74
79
70

Temptatives

11
12
6
3
8
3
6
6
10
18
9

Totals

46
60
65
33
43
21
40
77
84
97
79

pobles i ciutats amb característiques 
similars a les d’Alella. 

Controls i prevenció
En aquests anys, l’Ajuntament ha in-
crementat els seus esforços per reduir i 
evitar els robatoris, una de les princi-
pals preocupacions de la ciutadania. 
Així, l’any 2016 es va instal·lar un sis-
tema de control d’accés de vehicles en 
una vintena de punts estratègics del 
municipi i es van intensificar els con-
trols policials i la col·laboració amb els 
Mossos d’Esquadra i les policies locals 
dels pobles veïns. L’any 2017 es van 
dur a terme campanyes preventives es-
pecífiques adreçades a la prevenció de 
robatoris, com el porta a porta amb el 
qual es van visitar més d’una seixante-
na de domicilis, majoritàriament de 
l’Eixample i Alella de Mar, dos dels sec-
tors més afectats pels robatoris.

Sis detencions i 10 robatoris resolts 
Els controls policials i els sistemes de 

prevenció han donat els seus fruïts. 
Durant l’any passat, el treball policial i 
la col·laboració ciutadana va permetre 
frustrar diversos robatoris i la detenció 
de sis persones, la majoria de les quals 
estan presumptament vinculades amb 
robatoris a domicilis. Gràcies a aques-
tes detencions es van poder resoldre 
una desena de robatoris. 

Des del mes de gener es pot consultar al 
web municipal la Carta de Serveis de 
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania 
(OAC). És la primera que elabora l’Ajun-
tament i servirà com a punt de partida 
per dotar d’instruments semblants tots 
els serveis que presta la institució. Les 
cartes de serveis són documents pú-
blics a través del quals les administra-
cions informen la ciutadania dels ser-
veis que presten i dels compromisos de 
qualitat que assumeixen respecte 
d’aquests serveis: formalitzen el què 
els usuaris poden esperar dels serveis 
públics i asseguren l’efectivitat dels 
seus drets, així com la millora dels ser-
veis que reben.

La Carta de Serveis de l’OAC deta-
lla el contingut de tots els serveis que 

presta a la ciutadania, els drets i deu-
res de la ciutadania respecte a aquest 
recurs i els diferents canals de presta-
ció i accés. La carta concreta els se-
güents compromisos de qualitat: 
•	Capacitar al personal de l’OAC amb 

una sessió mínima anual sobre actua-
lització dels tràmits.

•	Garantir que els usuaris valorin amb 
un mínim de 7 sobre 10 l’atenció re-
buda.

•	Garantir que els usuaris valorin amb 
un mínim de 7 sobre 10 l’agilitat de 
la tramitació presencial.

•	Garantir que el 100% de la informa-
ció sobre els tràmits i serveis estigui 
disponible al web i permanentment 
actualitzada.

•	Oferir el 100% dels tràmits (que no 

requereixen presència física) on-line.
•	Admetre la totalitat dels sistemes 

d’identificació i signatura en la trami-
tació electrònica. 

La Carta de Serveis de l’OAC va ser 
aprovada el 29 de desembre per la 
Junta de Govern Local i es pot consul-
tar des de www.alella.cat/cartaserveis.
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La T-10 social d’Alella manté el preu
Els bitllets de bus

Integrat (ATM) 
Senzill 
T-10 
T-Jove
T-Mes
T-50/30 
T-70/30
T-Trimestre
T-Dia          

T-10 Sagalés

T-10 social Alella

2 ZONES
3,10€

20,10€
142€

72,70€

88,05€
196,50€
13,10€

1 ZONA 
2,20€

10,20€
105€
54€

43,50€
60,90€

145,30€
8,60€

L’Ajuntament manté el preu de la T-10 
social en 6,80€, tot i l’increment del 
2% de les tarifes del transport públic 
aprovades pel Consell d’Administració 
del Transport Metropolità (ATM). La 
T-10 social està subvencionada per 
l’Ajuntament per afavorir l’ús del trans-
port públic a persones menors de 25 
anys, majors de 65, aturades o amb 
diversitat funcional. Aquest títol sub-
vencionat només serveix per a les lí-
nies de transport local i es pot adquirir 
a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania 
(OAC). El preu del bitllet senzill d’una 
zona (que és el que serveix per a viat-
jar en les línies de bus d’Alella) és de 
2,20€ i la T-10 integrada d’una zona 
s’incrementa a 10,20€ i a 20,10€ la 
de dues zones. 

Clam per la pau i la no violència 
Més de 370 alumnes, en represen-
tació dels 7 centres educatius del 
municipi i del PFI-PTT Baix Mares-
me, van participar el 30 de gener en 
un acte simbòlic de celebració del 
Dia escolar de la No-violència i la 
Pau a la Plaça de l’Ajuntament. És el 
segon any que s’organitza aquesta 
iniciativa promoguda per la Comis-
sió de Festes i Tradicions del Consell 
Escolar Municipal, formada per edu-
cadors, mestres, professors i  repre-
sentants d’alumnes que busquen 
teixir la complicitat i la cohesió entre 
tot l’alumnat a través de promoure 
valors com la pau i la tolerància.

XXXV edició de la Mostra Literària
Del 12 de febrer a 19 de març es 
poden presentar a Can Lleonart els 
treballs de la fase local de la XXXV 
Mostra Literària del Maresme. Més 
informació a www.alella.cat/mos-
traliteraria.

Festa de Carnestoltes l’11 de febrer
L’11 de febrer se celebra la Festa de 
Carnestoltes a la Plaça de l’Ajunta-
ment a partir de les 11h. Hi haurà 
xocolatada popular, una cercavila 
amb els Timbalers del Most i l’es-
pectacle familiar Farsa de farsants.

Tres tombs per Alella 
Més d’una quarantena de cavalls i 
carruatges van desfilar als Tres 
Tombs organitzats pels Trabucaires 
del Vi d’Alella el 28 de gener. A la  
desfilada també es van beneir gos-
sos, conills, fures i altres mascotes. 
. 

1 ZONA 
8,25€

1 ZONA 
16,25€

1 ZONA 
6,80€

El taxi a demanda creix un 17%
···································································································
L’any passat es van realitzar 4.680 viatges, 679 més que a 2016.  

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

El servei de taxi a demanda segueix crei-
xent any rere any en usuaris i usuàries i 
també en número de desplaçaments. 
L’any passat van utilitzar aquest servei, 
de manera més o menys habitual, un 
total de 145 persones, 5 més que l’any 
anterior, i es van fer 4.680 desplaça-
ments, un 17% més que a l’any 2016 
que va tancar amb 4.001 viatges.  

Aquest increment constant de viat-
ges i viatgers demostra la utilitat d’un 
servei que es va posar en marxa l’any 
2010, com una iniciativa pionera al 
Maresme, a partir d’un conveni signat 
amb el col·lectiu de taxistes per tal de 
facilitar els desplaçaments a les perso-
nes majors de 65 anys i/o amb diversi-
tat funcional, física o sensorial. L’any 
2013 es va ampliar a totes les perso-
nes empadronades a Alella però, en 
aquest cas, amb un límit de 6 viatges 
anuals. L’usuari paga 2€ per trajecte i 
l’Ajuntament assumeix els 4€ restants. 
El servei funciona de dilluns a diven-
dres, de 7 a 20h, i per fer-ne ús cal 
trucar amb antelació a l’Ajuntament 
(93552339). 

El servei va tancar l’any amb 145 usuaris i usuàries. 

Les destinacions 

Des de la posada en marxa del servei l’abril de 
2010 s’han fet un total de 17.252 viatges amb 
les següents destinacions:

Parades de bus        6.052 viatges
Plaça de l’Ajuntament                    3.619    viatges
Centre de Salut            3.333  viatges
Can Gaza                   1.712   viatges
Can Lleonart       1.823 viatges
Pavelló Municipal   655 viatges
Jutjat de Pau   38 viatges
Policia Local          27 viatges
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La T-10 social d’Alella manté el preu

Primer concurs Vinstagram de les Biblioteques amb DO
Les biblioteques que formen part del 
projecte Biblioteques amb DO de la DO 
Alella, organitzen el primer concurs fo-
togràfic d’Instagram “Vinstagram DO 
Alella 2018”. Per participar-hi cal tenir 
18 anys o més i publicar una foto rela-
cionada amb el món del vi (vinyes, pai-
satge, patrimoni, cellers, enoturisme, 
moments, festes...) a Instagram a tra-
vés del propi perfil, posar un títol, geo-
localitzar la fotografia en el municipi on 
s’ha fet, mencionar una de les bibliote-
ques que formen part de la DO Alella 
en el títol de la imatge i etiquetar-la 
amb el hashtag #vinstagramdoale-
lla2018. 

Les fotografies presentades al con-
curs també s’han d’enviar per correu 
electrònic a vinstagramdoalella2018@
gmail.com indicant: títol de la fotogra-
fia, lloc en el què està presa, nom i 
cognom de l’autor/a, municipi de resi-
dència i telèfon i adreça electrònica de 
contacte. No hi ha límit de fotografies 

per presentar en el concurs. Les foto-
grafies s’han de publicar entre el 2 de 
gener i el 31 de març de 2018. No 
s’acceptaran fotografies publicades 
fora de termini. 

Jurat i premis
Un jurat professional seleccionarà 21 
fotografies, d’entre les quals es triarà 
les 3 millors presentades a Instagram 
durant la fase de concurs. El veredicte 
es farà públic el 6 d’abril i el lliurament 

de premis es farà el 9 d’abril a les 19h 
a la Masia de Can Magarola. 

Els premis per a les fotografies gua-
nyadores consistiran en un menú amb 
maridatge de vins DO Alella per a dos 
persones en un restaurant, de la “Ruta 
del vi DO Alella”, dues entrades per a 
la visita guiada a la Cella Vinària més 
un tast de vins i un lot de llibres, per al 
primer premi. El segon rebrà una expe-
riència enoturística a Martorelles, dos 
tiquets per a un Enotast i un lot de lli-
bres. I el tercer premi està guardonat 
amb una visita guiada per a dues per-
sones al celler Quim Batlle, un lot de 
vins de la DO Alella i un lot de llibres.

Biblioteques participants
A aquest primer concurs de fotografies  
participen les biblioteques d’Alella, Ca-
brils, Granollers, Llinars del Vallès, 
Martorelles, El Masnou, Sant Fost de 
Campsentelles, Teià, Tiana, Vilanova 
del Vallès i Vilassar de Dalt

Ritmes a les Golfes a Can Lleonart
Des del 29 de gener es poden ad-
quirir les entrades per als concerts 
del Cicle de Ritmes de les Golfes de 
Can Lleonart. El 9 de febrer actuarà 
Aurora, un grup format per joves ta-
lents de l’Escola Superior de Taller 
de Músics liderat pel cantautor Pere 
Martínez. Tancaran el cicle Susana 
Sheiman & Open Gate el 23 de fe-
brer amb un concert en el qual la 
vocalista i el quintet de jazz oferiran 
un repertori molt variat amb dife-
rents estils musicals. 

“Un món paral·lel”, a Can Manyé
···································································································
L’exposició itinerant recull el treball de set artistes i es podrà visitar a Alella 
del 9 de març al 15 d’abril. 

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

Can Manyé acull del 9 de març al 15 
d’abril “Un món paral·lel” una expo-
sició col·lectiva produïda per Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts. Comissa-
riada per Joan Fontcuberta, l’exposició 
recull els projectes de set artistes –
Andrés Galeano (Mataró/Berlí), Albert 

Gusí (Castellbisbal), Roberto Feijoo 
(Barcelona), David Mayo (Sevilla), Al-
berto Salván (Madrid), Txema Salvans 
(Barcelona), Ruben Torras (Sant Vi-
cenç de Montalt)– mostrant un ampli 
ventall d’opcions que exploren qüesti-
ons de percepció del territori, paisatge, 
tecnologia i representació virtual de la 
realitat.

Exposició itinerant 
Aquesta exposició s’emmarca en l’edi-
ció 2017-2018 del Programa d’expo-
sicions itinerants del Departament de 
Cultura. Per mitjà d’aquest Programa, 
s’ofereixen mostres d’art contemporani 
als municipis amb la voluntat d’acos-
tar aquesta disciplina als ciutadans i 
ciutadanes, en cooperació amb els ens 
locals. 

L’exposició s’inaugura el 9 de març a les 20h. 
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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 seguretat 

La Sala va quedar petita per acollir tots els veïns 
que volien parlar a l’audiència pública. Clam gene-
ralitzat per demanar més pressupost per la Policia 
Local, més mitjans i més agents. Curiós que la gent 
demani fer un referèndum per a opinar sobre com 
gastar 14 milions d’euros aquest 2018 i l’Alcalde 
amagui el cap sota l’ala. Aquesta és una raó de pes 
per votar en contra del Pressupost (i vam ser els 
únics), no compartim que disminueixi el pressupost 
de Seguretat. Ara tenim 16 agents, 2 en edat de 
jubilació, quan la plantilla és de 20, que han de 
cobrir tres torns. És suficient per una població dis-
persa com Alella?

Sabem, per aquells municipis que van implantar 
les càmeres de videovigilància, que la seva efecti-
vitat disminueix quan porten dos anys instal·lades, 
però el govern, cofoï per unes xifres molts inferiors a 
la realitat, se’n miralla només en els èxits, que tots 
celebrem. A quantes persones coneixes que no han 
posat denúncia quan els hi han entrat a casa? El pà-
nic i l’angoixa d’una única família és motiu suficient 
per actuar de valent. Al marge de les propostes que 
li fem al govern, posem en marxa la pàgina de Fa-
cebook “Gent d’Alella per la seguretat”,  i proposem 
crear una xarxa que interelacioni tots els grups de 
whatsapp veïnals amb la Policia local, de manera 

Noves eines per continuar avançant 

En el Ple de gener es van portar a aprovació el 
Pla Local d’Equitat de Gènere i el Pla Local d’Ado-
lescència i Joventut d’Alella. Ambdós documents 
vehiculen les polítiques que es desenvoluparan, en 
els àmbits respectius, al llarg dels propers 4 anys a 
nivell municipal.

L’equitat de gènere és necessària per tal de 
poder avançar com a societat i, per tant, com a 
poble. Per això cal treballar-la de manera trans-
versal i compromesa, implicant-hi tots els agents 
necessaris i marcant-nos objectius reals. Aquesta 
és la voluntat del nostre govern. En els últims anys 
s’han anat establint les estructures i les bases de 
la regidoria d’equitat, i és ara quan s’ha fet una 
diagnosi que ha permès detectar les mancances i 
fortaleses que tenim dins el nostre poble. Això ha 
donat pas a un pla d’acció que proposa polítiques 
ben ordenades i coherents que ens permetrà avan-
çar i treballar per l’equitat entre homes i dones a 
Alella de manera continuada i extensiva a diversos 
col·lectius. La lluita activa contra la violència mas-
clista, la coeducació, els drets i qualitat de vida 
(incloent accions dirigides al col·lectiu LGTBI) o la 
coresponsabilitat dels treballs i organització social 
dels temps són alguns dels set grans eixos que s’hi 
desenvolupen. Va ser aprovat per unanimitat dels 

que disposem d’un sistema eficaç d’alertes, de dalt 
a baix i de baix a dalt. Els veïns ens acompanyem, 
ens ajudem i som un element clau, altra cosa és la 
desesperació per una justícia que no és tal parlant 
de furts, robatoris i okupacions. Us convidem a in-
tegrar-vos en el grup de whatsapp del vostre carrer, 
de vostre barri per teixir aquesta xarxa de suport.

Els grups presents al Ple de gener (el PP i Alella 
Primer-PSC fa mesos que no venen) van votar en 
contra de la moció que vam presentar demanant 
treballar conjuntament amb les entitats i repre-
sentants veïnals mesures per assegurar la llibertat 
d’expressió i el respecte a les manifestacions d’uns 
i altres. 

Hem posat el tema sobre la taula, treballem per 
la convivència i estem disponibles per a trobar so-
lucions.

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

electes presents amb els vots a favor d’ERC-SxA, 
Alternativa per Alella-CUP, Gent d’Alella i el PDE-
Cat.

El nou Pla Local d’Adolescència i Joventut in-
clou dos aspectes que representen un salt quali-
tatiu respecte el pla anterior. En primer lloc, les 
polítiques d’adolescència es situen al mateix nivell 
que les de joventut i passem, per primera vegada, 
a tenir un pla que contempla tota l’etapa vital dels 
12 als 30 anys de manera gradual i focalitzada. 
D’altra banda, es deixa enrere la concepció que les 
polítiques d’adolescència i joventut han de sorgir 
tan sols de la pròpia àrea i es passen a concebre de 
manera transversal, implicant les diverses regidori-
es del nostre ajuntament en les polítiques que afec-
ten a aquest sector de la població. El Pla desenvo-
lupa 3 grans eixos: afirmació de la identitat per-
sonal, construcció de projectes vitals i participació 
en projectes col·lectius posant un especial accent a 
l’educació emocional i a la participació, elements 
que creiem indispensables a l’hora de teixir noves 
accions juvenils. Va ser aprovat amb els vots a favor 
d’ERC-SxA, AA-CUP, Gd’A i l’abstenció del PDECat.

En resum, dues noves eines que ens permeten 
seguir treballant pel present i el futur d’Alella.

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 Pla de Joventut i Pla d’Equitat 

Alella disposa de nous plans de joventut i d’equitat 
aprovats en el darrer ple. Volem aprofitar aquest es-
pai per a felicitar la regidora Anna Alfaro i a l’equip 
tècnic de les respectives àrees. 

Tots dos plans contenen mesures concretes i 
preveuen eines d’avaluació de la implementació. 
El pla d’igualtat requerirà replantejar profundament 
totes les polítiques municipals, no només en la llui-
ta contra de la violència masclista i la seva quoti-
dianitat sinó també en la garantia de la plenitud 
personal i corresponsabilització per fer-la possible.  
Al respecte volem posar el focus en l’actuació de 
repensar l’espai públic en clau de que totdon el pu-
gui gaudir plenament i amb sensació de seguretat 
tal com comencen a aplicar municipis de l’entorn 
com Badalona. Tenim molta feina a fer i fins ara les 
propostes que hem plantejat en aquest sentit no 
han obtingut resposta a la pràctica, però entenem 
que havent aprovat una Línia estratègica específica 
(Línia estratègica 6.1. Incorporar la perspectiva de 
gènere en el disseny, planificació i regulació de la 
mobilitat, l’urbanisme i la seguretat) la sensibilitat 
i la voluntat de complir amb els propis objectius ho 
posarà més fàcil.

Pel que fa al Pla de Joventut, és molt encertada 
la subdivisió entre adolescència i joventut per enfocar 

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Llaços grocs 

Certament la decoració del poble ha canviat. Molts 
llaços grocs han aparegut al paisatge urbà alellenc. 
Tothom sap el que significa, tothom sap que rei-
vindiquem: volem  l’alliberament de persones inno-
cents que legítimament defensen uns ideals. Ideals 
que avui dia són perseguits judicialment per el Go-
bierno de España.

També és cert que hi ha una part dels nostres 
veïns i veïnes que no comparteixen el mateix pris-
ma. Ens reclamen a les forces polítiques que limi-
tem la llibertat d’expressió dels qui “pengen llaços” 
en favor de la bona convivència al poble. La seva 
protesta és arrencar el que els altres posen.

Uns actuen en positiu, reivindicant de forma 
creativa. Sense fer malbé el mobiliari urbà. D’al-
tres es dediquen a esbotzar el que fan els primers, 
sense oferir res més, excepte certes escenes inqui-
etants de gent de fora d’Alella  que encaputxada, 
es  dediquen  a destruir tot allò que tant sembla 
inquietar-los i molestar-los. 

Afecta això a la convivència? Sí. La solució mas-
sa complicada quan hi ha uns pocs que la seva 
manera de reivindicar els seus pensaments es basa 
en destruir les manifestacions dels altres. No es pot 
ser tant hipòcrita. Aquests pocs que es pensen que 
parlen per molts no aconseguiran amb les seves 

realitats i necessitats específiques diferenciades i po-
sar els recursos suficients per afavorir la lliure afirma-
ció de la identitat personal i el disseny d’un projecte 
vital. És un orgull la gran tasca que es ve fent des de 
l’àrea els darrers anys per a que aquell jove que ho 
vulgui pugui obtenir respostes a les seves inquietuds 
i compti amb un punt de referència que l’acompanyi 
en les diferents etapes i necessitats personals.

Dit això, el govern de l’ajuntament d’Alella se-
gueix considerant joventut una àrea isolada. Hi ha 
una clara fractura entre discurs i pràctica. Mentre 
el nivell individual el tenim ben treballat, a nivell 
de generació d’oportunitats per desenvolupar-se 
créixer i viure en plenitud com a Alellenc tenim una 
política de cobrir expedient sobre el paper però una 
pràctica clarament expatriadora de projectes vitals. 
Podem trobar tantes excuses com vulguem, podem 
fer plans, comissions de treball i projectes de pi-
sos de lloguer a executar en futurs mandats, pilotes 
endavant. Però o es considera com un problema 
estructural la manca de futur al municipi dels nos-
tres joves, la pràctica impossibilitat de trobar habi-
tatge i l’absència d’oportunitats laborals en el propi 
entorn o no revertirem la melangia d’un poble on 
sembla que no hagi de passar res i d’on cal acabar 
marxant. 

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

amenaces coaccionar a ningú. Voleu reivindicar els 
vostres pensaments? Feu-ho en positiu, acceptant 
que hi ha d’altres que no pensen el mateix que vos-
altres. Això se’n diu DEMOCRÀCIA.

Canviant de tema, el pressupost s’ha aprovat 
definitivament aquest mes de gener amb la nostra 
abstenció. Una abstenció pactada amb el govern a 
canvi de millores substancials i immediates en l’àm-
bit de la seguretat: augment del nombre d’agents i 
de recursos pel nostre cos policial. Aquest primer 
trimestre s’implementaran moltes de les mesures 
pactades amb el Partit Demòcrata i estem conven-
çuts que aquesta millora ajudarà a la nostra Policia 
en la seva efectivitat contra temes tant preocupants 
com els robatoris i les ocupacions.
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PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS Passat i futur

Amb els pressupostos per aquest any 2018 ja apro-
vats, des d’Alella Primer-CP voldriem fer balanç, ara 
des de l’oposició, dels projectes i activitats en les àrees 
que teníem responsabilitat abans del trencament del 
pacte de govern el passat 2 de novembre de 2017. 
Ens agradaria que propostes com les Jornades d’Em-
prenedoria Enlaira’t tinguin continuïtat com a eina de 
trobada i d’assessorament per a emprenedors, i que la 
dinamització del comerç i del mercat del nostre poble 
sigui prioritari tant pel valor de cohesió social com eco-
nòmic que aporta al municipi. Contents que en aquest 
darrer Ple s’hagi aprovat finalment la nova ordenança 
del mercat de venda no sedentària que ja havíem estat 
treballant quan estàvem a govern i que estava ja qua-
si acabada per presentar-la a la seva aprovació. Per 
primera vegada tenim una eina que permetrà  poder 
ampliar el mercat dels divendres amb noves parades i 
regular-ne els horaris i el seu emplaçament entre altres 
aspectes. Vàrem deixar en la fase de diagnosi el Pla 
Local de Salut, que teníem previst aprovar aquest any 
2018 un cop finalitzades les diferents fases d’estudi. 
Per nosaltres ha estat cabdal començar la redacció 
d’aquest Pla que ha de ser el full de ruta que perme-
ti donar eines per millorar i promocionar la salut dels 
alellencs i alellenques i promoure’n hàbits i estils de 
vida saludable. D’altra banda, volem recordar que l’any 

Glòria Mans
manscg@alella.cat

2017 vàrem demanar a la Generalitat, a través de la 
nostra diputada del maresme, l’ampliació del servei de 
pediatria en el consultori d’Alella. Una demanda de la 
que encara no tenim resposta tot i ser una esmena en 
els pressupostos que va ser aprovada l’any passat.

El nou projecte del rocòdrom al pavelló munici-
pal que vàrem iniciar a finals de 2017 conjuntament 
amb l’àrea d’adolescència i joventut també ha de fi-
nalitzar la seva construcció enguany per tal de donar 
un nou espai per a la pràctica de l’escalada i dels 
esports outdoor, sent aquesta última una activitat ja 
incorporada a l’escola d’iniciació esportiva municipal 
i de la que ja en gaudeixen infants del nostre poble. 
Encara que la nostra situació sigui la de fer oposició, 
aquesta serà propositiva i que faci possible l’acom-
pliment dels projectes treballats fins ara.

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP
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Acords del Ple
PLE ORDINARI DE L’11 DE GENER  DE 2018  Consulteu les actes dels plens municipals al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Canvi de règim retributiu del portaveu d’AA-CUP
El Ple de l’Ajuntament va quedar assabentat del decret 
d’alcaldia 1742/2017 en el què s’estima la sol·licitud 
presentada pel portaveu d’Alternativa per Alella-CUP de 
passar del règim retributiu de dedicació parcial al règim 
d’assistència. 
El Ple va quedar assabentat
Bonificació de l’Impost de Construccions, Instal·lació i 
Obres (ICIO) per obres de rehabilitació de la masia de Cal 
Doctor. 
El Ple va aprovar declarar d’especial interès municipal les 
obres de rehabilitació de la masia de Cal Doctor, inclosa 
en el catàleg de patrimoni del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal d’Alella, i atorgar una bonificació del 50% de 
l’Impost de Construccions, Instal·lació i Obres (ICIO).
Aprovat per unanimitat
Concessió de la Medalla d’Alella en la categoria de plata 
a l’Agrupació Sardanista d’Alella. 
El Ple va aprovar concedir la Medalla d’Alella en la cate-
goria de plata a l’Agrupació Sardanista d’Alella pels 25 
anys d’història de l’entitat i un cop superat el termini d’in-
formació pública. 
Aprovat per unanimitat

Aprovació definitiva del pressupost.
El Ple de l’Ajuntament de l’11 de gener va aprovar defi-
nitivament el pressupost municipal, la plantilla de per-
sonal i la relació de llocs de treball l’Ajuntament per a 
l’any 2018. El pressupost municipal per a 2018 ascen-
deix a 14.0211.82€, un 2,08% més que a l’exercici 
anterior. L’aprovació definitiva no va suposar variacions 
respecte a l’aprovació inicial del 30 de novembre. Amb 
l’aprovació definitiva es van desestimar les al·legacions 
presentades pel grup municipal d’Alternativa per Alella-
CUP per “manca de fonamentació legal”, tot i que el 
govern es va comprometre a tenir en compte algunes de 
les peticions: incrementar en 5.000€ més les partides 
destinades a la prevenció d’incendis; redactar un projec-
te de millores viàries per als vianants al carrer del Doctor 
Homs; incorporar clàusules socials en la licitació del nou 
contracte de neteja d’edificis municipals; elaborar un es-
tudi que permeti finalitzar el disseny del camí escolar de 
l’Escola La Serreta i crear un fons de 3.000€ per ajudar 
els refugiats. 

Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, el vot en con-
tra de Gd’A i l’abstenció de PDeCAT i AA-CUP

Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

La fracció orgànica de residus municipals (FORM) són les restes de menjar, petites 
restes de jardineria i altres residus biodegradables. Representa gairebé el 40% del 
pes total de la brossa i es pot reciclar fàcilment. T’expliquem com:

Separa l’orgànica i posa-la al cubell marró airejat dins de bosses compostables. 
Llença les bosses al contenidor marró del carrer. 

Utilitza de forma conjunta cubells ventilats (perforats) i bosses compostables, per 
permetre una bon airejat de la FORM i evitar males olors, lixiviats, embrutiment...

És aconsellable embolicar amb paper de cuina les restes de menjar molt humides 
(peix, carn, etc.), per evitar que suquegin.

No barregis la FORM amb altres residus (plàstics, vidres, medicaments, piles...) 
per millorar la qualitat. 

No llencis líquids (sucs de fruita, caldo o llet) dins el cubell.

També es poden aprofitar els residus orgànics per fer compost casolà i obtenir un 
adob de qualitat per al jardí. 

SI RECICLEM BÉ I LLENCEM EL QUE TOCA, TINDREM BENEFICIS 

Menys costos d’explotació, tractament i gestió per part de les instal·lacions recep-
tores de la FORM. 

Millor qualitat del compost.

Major retorn econòmic.

Menys contaminació.   

Menys residus tractats com a rebuig. 

Més informació a: 
www.alella.cat/mediambient 

Consells per millorar la recollida selectiva de la fracció orgànica

L’Ajuntament fa dos 
lliuraments de bosses 

compostables cada any. Si 
les recolliu aconseguireu 

una bonificació del 10% en 
la taxa de residus. 
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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 20 al 25 de febrer i 21 i 26 de març  
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. el 9 de febrer de 10 a 13.30h (www.alella.cat/busconsum).

BUS CONSUM

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:  FEBRER-MARÇ

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

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 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 
Tancat del 21 de desembre al 7 de gener

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

Taxa cementiri municipal                                                    01.02.2018   a    04.04.2018
Taxa Mercat municipal (1r trimestre)                                                   23.02.2018   a    24.04.2018
Taxa mercat ambulant (1r trimestre)                                 23.02.2018   a    24.04.2018
Impost vehicles tracció mecànica                                   01.03.2018   a    04.05.2018
IBI urbana (no domiciliat)                                                             02.05.2018   a    05.07.2018
IBI (1ª fracció domiciliat )                                                    02.05.2018
Impost Béns característiques especials                                02.05.2018    a    05.07.2018
Taxa de residus domèstics                                                    02.05.2018    a    05.07.2018
Taxa de residus comercials                                                      02.05.2018   a    05.07.2018
Taxa Mercat municipal (2n trimestre)                                                   25.05.2018   a   24.07.2018
Taxa mercat ambulant (2n trimestre)                                  25.05.2018   a   24.07.2018
Reserves estacionament minusvàlids                                   22.05.2018   a   24.07.2018
Taxa de caixers automàtics                                                 22.05.2018   a   24.07.2018
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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

De 10.30 a 13.30h Oficina de Turisme*
Passejada pel Parc de la Serralada Litoral. Visita guiada Dòlmens i 
poblats ibèrics”. www.alella.cat/turisme.

11h Plaça de l’Ajuntament*
Festa de Carnestoltes. Xocolatada popular, cercavila amb els Timbalers 
del Most, espectacle “Farsa de farsants” i cremada del Carnestoltes.  

Diumenge 11 de febrer

Del 19 al 23 de febrer, a l’Espai Jove* 
Dimecres 21 de febrer de 19 a 21h  “Re-enganxa’t als estudis”
Dijous 22 de febrer de 19 a 21h  “Orientat en família”
Assessories personalitzades demanant hora a alella.gira@alella.cat 
Més informació www.alella.cat/trialavia 

Tria la Via, Setmana de l’Orientació Educativa 

18h Can Lleonart*
Taller. Anem a preparar un sopar, amb Transi Pitarch cuinera de la 
DO Tastets d’Alella. www.canlleonart.com. 

Dimecres 7 de febrer

De 19 a 21h Can Lleonart*
Tast de vins amb mètode ancestral. www.canlleonart.com.

19.30h Can Lleonart
Xerrada-col·loqui. “I ara què fem” sobre la situació política actual a 
Catalunya, a càrrec de l’empresari Joan Canadell. 
Organitza: Alella per la Independència - ANC Alella, El Masnou i Teià

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. Total Khéops, de Jean Claude Izzo.

Dijous 8 de febrer

7.30h Davant la parada de bus de Can Lleonart*
Sortida. Caminant entre volcans de Llorà a Sant Martí de Llémena. 
www.canlleonart.com.

Dimecres 14 de febrer

19h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Cicle Crims DOAlella. Presentació del llibre Manuel de Pedrolo, ma-
nual de supervivència, de Sebastià Bennasar. Celebració Any Pedrolo.

Divendres 16 de febrer 

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Enotast de Carnestoltes. SEMI i Galàctica (Raventós d’Alella) amb truita 
de patates, a càrrec de la sommelier Eli Vidal. www.alella.cat/turisme.

De 13 a 14.30h Can Lleonart*
Mostast. Taller didàctic per a infants de 3 a 12 anys. Disfressem les am-
polles de Carnestoltes. Cal inscripció prèvia a alella.ofturisme@alella.cat.  

Dissabte 17 de febrer

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Cicle Crims DOAlella. Presentació del llibre Tros, de Rafael Vallbona. 

Dimecres 21 de febrer

19h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Cicle Crims DOAlella. Presentació del llibre Males decisions, de Su-
sana Hernández. 

21h Can Lleonart*
Cicle Ritmes a les Golfes. Concert de Susana Sheiman & Open Gate. 
www.canlleonart.com. 

Divendres 23 de febrer

17h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
L’hora del conte. “Contes del cel”, a càrrec de Núria Urioz. Dins del 
projecte “Parcs i Biblioteques, naturalment”. 

20h Can Manyé*
Parlant amb... Victòria Pujadas. L’artista alellenca farà una perfor-
mance i ens explicarà els seus projectes actuals.  

Dimarts 27 de febrer 

9.30h Davant de la parada de bus de Can Lleonart*
Sortida. Pels terrats de Santa Maria del Mar. www.canlleonart.com. 

De 19 a 21h Can Lleonart*
Tast. Territoris amb DO de vi i oli. www.canlleonart.com. 

De 17 a 19h Can Manyé*
Literatures amb sentits. Jordi Puntí i Stefanie Kremser, parella literà-
ria. Maridarem la sessió amb un vi de la DO Alella.

Dimecres 28 de febrer 

De 17 a 19h Garden Center Arenas*
Taller familiar de corones de flors. www.canlleonart.com. 

19h Can Lleonart*
Cicle de cinema social Nou trois ou rien. Programat per la Comissió 
de Cooperació Internacional. Gratuït

Dijous 1 de març

Fins al 19 de febrer “Al cau del conill”, de Jo Milne.
Del 2 al 4 de març “Mirades cap a Àfrica”, de Bianca Batlle Nguema
Del 9 de març al 15 d’abril “Un món paral·lel”, exposició itinerant

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

Exposicions a Can Manyé 

De 10.30 a 13h Aparcament de Can Lleonart*
Bus consum. Oficina mòbil d’atenció al consumidor.

21h Can Lleonart*
Cicle Ritmes a les Golfes. Concert d’Aurora. www.canlleonart.com.

Divendres 9 de febrer 

12h Can Manyé*
Visita comentada a l’exposició “Al cau del conill”, de Jo Milne. 

Dissabte 10 de febrer

20h Can Lleonart*
Tertúlia. “L’era de la posveritat o com corrompre la informació”, a 
càrrec de David Fernàndez. Cal recollir entrada prèviament.   

Dijous 15 de febrer

De 19 a 21h Can Lleonart*
Tast. El formatges d’Europa. www.canlleonart.com. 

Dijous 22 de febrer

11h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
“Amb la casa sí que s’hi juga”. Taller adreçat a infants de 6 a 11 
anys. Celebració del Dia Mundial de l’Eficiència Energètica. 

De 17 a 20h Local social del Casal d’Alella (Can Gaza)
Trobada d’Scrabble en català. Inscripcions a tel. 640575182 o casa-
lalella.2017@gmail.com. 
Organitza: Casal d’Alella amb al col·laboració de la Federació Internacional d’Scrabble 

Dissabte 24 de febrer

De 16.30 a 19.30h Skate park*
2a Competició d’Scooter. www.alellajove.cat. 

Divendres 2 de març

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Wine Tasting. Calçots: a catalan tradition. www.alella.cat/turisme. 

Dissabte 3 març



2, 3 i 4 de març de 2018 
Exposició Mirades cap a Àfrica de Bianca Batlle Nguema. Performance a càrrec de Pinten dones.
dimecres 7 de març 
Taller de gimnàstica abdominal i sol pelvià a càrrec de Dolors Maset.
dijous 8 de març 
Repartiment de lliris solidaris, taula dolça i acte institucional.
Tertúlia “La maté porque era mía”, hi ha violència de gènere a la música pop? 
divendres 9 de març
Rap en femení, taller i concert.
dissabte 10 de març
Lliurament de premis del IV Campionat de Canastra i sopar de celebració del Dia Internacional de 
les Dones amb l’Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella.
dimecres 14 i divendres 16 de març
Taller d’autodefensa femenina.

www.alella.cat/dona

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
8 DE MARÇ 

 Activitat per a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys
Dissabte 17 de febrer, de 13 a 14.30 h

Tastarem el most i vestirem una ampolla de Carnestoltes 
fent servir tot tipus de material per fer una disfressa 

el més original possible

Preu: 3€ (inscripcions a la Oficina de Turisme)

TRIA LA VIA
Setmana de l’orientació educativa

Del 20 al 23 de febrer, a l’Espai Jove

RE-ENGANXAT ALS ESTUDIS
Dimecres 21 de febrer, a les 19h

ORIENTA’T EN FAMÍLIA
Dimarts 22 de febrer, a les 19h

ASSESSORIES PERSONALITZADES
12·16: Contactar amb adolescencia@alella.cat

16·30: Contactar amb gira@alella.cat


