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La recollida selectiva es manté a 
l’entorn del 50%.

El Ple escull Raúl Morales com a 
Síndic Municipal de Greuges

Subvencions als habitatges de 
Borsa de Mediació de Lloguer

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
AJUNTAMENT D’ALELLA

Nº346 MARÇ dE 2018

Molt més que llibres 
 La Biblioteca Ferrer i Guàrdia acull aquest mes “Biblioteques amb 
DO”, una de les moltes iniciatives que promou al llarg de l’any.
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Biblioteques amb dO

PERSONES AL SERVEI D’ALELLA 

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 6 de febrer ens va deixar Jose Antonio Casco Ro-

bledo, qui fou alcalde d’Alella entre 1979 i 1983. Encapça-

lant la Candidatura Democràtica d’Alella va aconseguir ser 

l’alcalde del primer ajuntament democràtic, amb una llista 

d’esquerres.

Quatre anys de govern en un context polític i de disponibilitat 

de recursos econòmics molt més difícils que els actuals, i 

en unes condicions de dedicació també més complexes. Un 

mandat que va deixar una empremta important al nostre po-

ble per la transformació que es va dur a terme en un moment 

en que les necessitats del poble passaven per fer arribar els 

serveis bàsics a moltes llars. Pepe Casco fou ha estat per 

moltes persones que el van conèixer el millor alcalde d’Alella. 

El meu reconeixement i agraïment més profund pel servei 

públic que va prestar al nostre poble. 

Vull aprofitar també aquest espai per agrair la Isabel Nonell i 

Torres la seva dedicació al nostre poble. Regidora dels meus 

equips de govern des de l’any 2007, el passat ple va anunciar 

la seva renúncia a la seva acta de regidora coincidint amb 

la seva jubilació aquest mes de març. Ella que fou diputada 

al Parlament de Catalunya de 2004 a 2007, al llarg dels 

quasi onze anys de servei d’Alella ha estat la responsable de 

diferents àrees, però vull destacar el seu paper principal en 

les polítiques de turisme i en la Festa de la Verema tal com 

la coneixem ara. 

Per últim, vull fer un esment al Raúl Morales Prieto, persona 

que ha estat escollida per unanimitat de tots els grups muni-

cipals com a Síndic de Greuges d’Alella per als propers cinc 

anys, una nova figura que millorarà del cert la relació entre la 

ciutadania i l’Ajuntament. Li desitjo molts encerts!

Totes tres, persones als servei de la nostra comunitat, al ser-

vei d’Alella.
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Lletres i vins a la biblioteca 
························································································································································
El vi i la literatura s’uneixen aquest mes a les Biblioteques amb DO, una de les moltes iniciatives promogudes 
durant l’any per la Biblioteca Ferrer i Guàrdia.   
························································································································································

Març és el mes de les Biblioteques 
amb DO a la Biblioteca Ferrer i Guàrdia 
i una dotzena més de biblioteques del 
territori de la Denominació d’Origen. És 
la sisena edició d’una iniciativa promo-
guda pel Servei de Biblioteques del De-
partament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya que pretén acostar les 
lletres i la cultura del vi a través d’un 
ampli ventall d’activitats. En tot Cata-
lunya són 66 les biblioteques reparti-
des per les onze denominacions d’ori-
gen les que se sumen enguany a 
aquesta activitat, que cada mes està 
dedicada a una DO. 

La Biblioteca Ferrer i Guàrdia va ser 
la primera de la DO Alella en afegir-s’hi 
fa sis anys i ara ja són 13 les bibliote-
ques del territori implicades: Alella, 
Badalona, Cabrera de Mar, Cabrils, El 
Masnou, Granollers, Llinars del Vallès, 
Martorelles, Sant Fost de Campsente-
lles, Teià, Tiana, Vilanova del Vallès i 
Vilassar de Dalt. 

Més de 50 activitats
El programa de Biblioteques amb DO 
és només una de les moltes activitats 
que organitza la Biblioteca Ferrer i 
Guàrdia al llarg de l’any. Des que va 
obrir les seves portes a l’Hort de la 
Rectoria l’any 1986 i malgrat les limi-

tacions d’espai de l’equipament, la Bi-
blioteca s’ha convertit en un referent 
cultural del municipi, un espai de tro-
bada per a tot tipus de públic que, a 
més de llegir o demanar llibres i docu-
ments, també pot participar en alguna 
de les moltes propostes. L’any passat 
es van programar 52 activitats, algu-
nes de periodicitat mensual, com l’hora 
del conte o el club de lectura, i d’altres 
més esporàdiques, com els tallers fa-
miliars de dissabte al matí. Noves inici-
atives com la de Parcs i Biblioteques, 

 

Ús equipament: 37.792 persones

Ús servei de préstec: 7.928 persones

documents prestats: 23.037 

Llibres electrònics prestats: 328

Ús ordinadors: 2.507 persones

Ús Wi-Fi: 1.271 persones

52 activitats: 1.937 persones 

Nous carnets: 164 

Fons documental: 40.313

Hores de servei: 1.388 

Les xifres de 2017
que uneixen literatura i natura, o el 
programa d’alimentació Mengem men-
tre cuinem, o el nou cicle de novel·la 
negra Crims.DOAlella estrenat el pas-
sat mes de febrer, s’uneixen a d’altres 
fites de l’any, com la proposta estiuen-
ca de Passaport a l’Aventura, els espe-
cials de Sant Jordi o La Marató i les 
paneres culturals de Nadal. La Biblio-
teca també és un dels escenaris actius 
d’altres activitats del poble com Espais 
de Poesia o les Jornades de la Gent 
Gran activa.

Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Març 2018 - 6a edició

Dijous 8, a les 20 h
Club de lectura Temps de família amb l’autora Tània Juste. 

Divendres 16, a les 20 h
Xerrada-audició-tast Gran reserva de l’òpera amb David Puertas. Cal inscripció prèvia.

Dimarts 20, a les 17 h
Hora del conte Els tres animals del vi de Gemma Armengol, amb Mercè Rubí.

Dimecres 21, a les 19.30 h
Literatures amb sentits. Raül Garrigasait autor d’Els estranys, guanyador del Premi Òmnium 

a la Millor Novel·la en Llengüa Catalana de l’Any.

Dijous 22, a les 19 h
Tast narrat Joan Vinyoli encén el vi, amb Anna Maluquer. Preu: 10€, cal inscripció prèvia.

Divendres 23, a les 11.30 h
Contes inclusius Jean Leon o el tresor d’en Ceferino, amb Elisabet Ulibarri.

alella.cat/bibliotequesambdo
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La recollida selectiva es manté al 50%

RESTA
ORGÀNICA 
CARTRÓ 
VIDRE
ENVASOS
DEIXALLERIA
ROBA

TOTAL           

2016
2.832 tones
1.344 tones

268 tones
256 tones
183 tones

  576 tones 
41 tones 

5.490 tones 

Variació (%)
+1,44 %
+2,73 %
 +9,23 %
+4,90 %

+15,18 %
+9,88 %
-15,41 %

+3,50 %

Les xifres

RECOLLIDA DE RESIDUS EL 2017

·························································································
Les caracteritzacions de la fracció no reciclada indiquen que encara hi 
ha molt marge de millora.
···································································································

2017
2.872 tones
1.380 tones

282 tones
269 tones
210 tones

  633 tones 
35 tones 

5.682 tones 

Ara fa un any l'Ajuntament informava 
que el reciclatge al municipi s'apropava 
al 50% del total dels residus, fruit dels 
canvis en la gestió implantats des de 
l'any 2015 i que el 2016 es van conso-
lidar i que van situar-lo en el 48,4%, 
amb un increment de 3,6 punts respec-
te de 2015. Les dades de 2017 indi-
quen que encara que la producció total 
de residus a Alella ha pujat un 3,5%, el 
reciclatge no només s'ha mantingut 
sinó que ha crescut més d'un punt per-
centual, arribant al 49,5% del total 
dels residus generats. Així, de mitjana, 
l'any passat cada habitant va reciclar 
292 kg de residus, 17 kg més que l'any 
anterior, que representen uns 800 
grams per habitant i dia.

Més del 70% del rebuig es podria reciclar
Tot i que arribar a reciclar quasi el 50% 
dels residus podria considerar-se un 
bon resultat, encara hi ha molt de 
camp per recórrer i millorar. El mes de 
desembre es va analitzar el contingut 
dels residus que no es reciclen, els que 
es llencen al contenidor gris del carrer, 
i es va poder constatar que el 72,4% 
d'aquests residus, és a dir, un total de 

2.080 tones, s'haguessin pogut reci-
clar. Més del 30% d'aquesta quantitat 
és fracció orgànica que aniria al conte-
nidor marró; el 21% són residus verds 
o altres residus que es podrien dur a la 
deixalleria; gairebé l'11% són envasos 
que s'haurien de dipositar al contenidor 
groc; el 6% és paper i cartró que hau-
ria d'anar al contenidor blau; i el 2,5% 
és roba que s'hauria de dipositar a 
qualsevol dels set contenidors que hi 
ha distribuïts pel municipi per a aques-
ta fracció. Dit d’una altra manera, no-

més un 27,6% del que es llença al re-
buig són realment residus no 
reciclables.

Si tots, o una part important 
d'aquests residus, els llencéssim al 
contenidor que pertoca, milloraríem les 
xifres del reciclatge al municipi i contri-
buiríem a la millora del medi ambient  
En els propers anys, a més, es preveu 
un increment substancial dels costos 
de tractament i gestió de la fracció re-
buig, la no reciclable, per la qual cosa 
no reciclar encara sortirà més car.

rebuig 27,6%

roba 2,5%
deixalleria 10,6%

poda (deixalleria) 11,1%
paper 6,1%

envasos 10,7%

orgànica 31,4%

REBUIG 50,55%

PAPER 4,96%

VIDRE 4,73%

ENVASOS 3,70%

ORGÀNICA 24,30%

DEIXALLERIA 11,14%

ROBA 0,61%

Total: 5.682 tones
Selectiva: 2.810 tones (49,45%)
No selectiva: 2.872 tones (50,55%)

Recollida de residus el 2017

Què llencem com a rebuig?
El 72,4% del que es llença al rebuig es pot reciclar!
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Alella ja té Síndic Municipal de Greuges 

Raúl Morales, un veí de Mas Coll de 47 
anys llicenciat en medicina i especialit-
zat en pediatria, és el primer Síndic Mu-
nicipal de Greuges d’Alella. Ell va ser el 
candidat escollit per tots els grups muni-
cipals entre les deu persones —set ho-
mes i tres dones— que es van presentar 
a la convocatòria per ocupar aquest càr-
rec, després de fer dues rondes d’entre-
vistes, una primera amb tots els aspi-
rants i una segona amb les persones 
seleccionades pels diferents grups. 

Tal i com estableix el reglament de 
la Sindicatura, l’elecció és per un ter-
mini de cinc anys, prorrogables cinc 
més, però una mateixa persona no po-
drà exercir com a Síndic més de dos 
períodes consecutius. El seu càrrec és 
incompatible amb qualsevol altre man-
dat representatiu, pertànyer a un partit 

polític, càrrec públic, funció adminis-
trativa al servei del municipi, organis-
mes públics municipals, empreses 
amb participació municipal i qualsevol 
activitat professional, mercantil i labo-
ral que comporti una relació contractu-
al amb el municipi. 

Funcions principals 
La seva funció primordial serà la de de-
fensar els drets fonamentals i les lliber-
tats públiques dels veïns i les veïnes en 
les seves relacions amb l’Ajuntament i 
els seus ens dependents, d’acord amb 
els principis de legalitat i equitat, i su-
pervisant les actuacions de l’Administra-
ció municipal. A més, tindrà la responsa-
bilitat de garantir el compliment del Codi 
de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajun-
tament, aprovat al Ple de maig de 2017. 

·······················································································································································
El Ple escull per unanimitat Raúl Morales, pediatra de 47 anys, per ocupar la Sindicatura Municipal de Greuges.

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

L’Ajuntament ha comptat amb l’asses-
sorament del Fòrum de síndics i sindi-
ques i defensors i defensores locals de 
Catalunya, per a la creació d’aquesta 
figura, que està recollida al Reglament 
de Participació Ciutadana. 

Raúl Morales és el primers Síndic Municipal de Greuges. 

El Síndic de Greuges de Catalunya va atendre l’any 
passat 25 peticions de veïns i veïnes d’Alella 
·······················································································································································
Van ser 14 queixes i 11 consultes, la majoria relacionades amb temes de medi ambient, urbanisme i habitatge.  

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

L’Oficina del Síndic de Greuges de Ca-
talunya va atendre l’any passat 25 pe-
ticions de ciutadans i ciutadanes d’Ale-
lla, 14 menys que a l’exercici anterior. 
Del total d’actuacions iniciades l’any 
2017, 14 van ser queixes i 11 consul-
tes. Entre les demandes, destaquen les 
relacionades amb temes de medi am-
bient, urbanisme i habitatge, de les 
quals es van rebre 8, el que suposa 
més d’un 32% dels requeriments. 

Les qüestions referents a actuaci-
ons de l’Administració Pública i els tri-
buts van centrar el 32% de les deman-
des amb 8 persones ateses. Les 
queixes i consultes de consum ocupen 
la tercera posició amb un 16% de les 
consultes. 

Sobre polítiques socials (educació, 

 

Salut
Serveis Socials 
discriminació 
Administració pública 
Tributs
Medi ambient 
Urbanisme i habitatge
Consum 
Seguretat ciutadana 
Altres 

TOTAL          

Queixes

0
1
1
3
1
4
0
3
1 
0

14

Queixes i consultes 

Consultes 

1
0
0
2
2
1
3
1
0
1

11

infància, serveis socials o treball) es 
van atendre 3 requeriments referents a 
salut, serveis socials i discriminació. 

A tot Catalunya, l’Oficina del Síndic 
de Greuges va atendre l’any passat 
10.164 queixes, 856 de la comarca i 
8.977 consultes, 494 del Maresme. El 
Síndic també va iniciar 281 actuacions 
d’ofici referents al conjunt del territori 
català. 
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L’Ajuntament subvencionarà els habitatges que 
s’integrin a la borsa de mediació de lloguer 

La Junta de Govern Local va aprovar el 
15 de febrer les bases reguladores per a 
l’atorgament de subvencions a propie-
taris/es d’habitatges desocupats i lloga-
ters integrats al programa de la Borsa 
de Mediació del Consell Comarcal del 
Maresme. La finalitat d’aquest nova lí-
nia d’ajuts és regular i fixar els criteris 
de sol·licitud, tramitació, concessió, co-
brament i justificació d’una doble línia 
de subvencions: ajuts a propietaris i 
ajuts a llogaters menors de 36 anys que 
utilitzen la Borsa de Mediació.

Ajuts a propietaris
Les bases contemplen una primera línia 
d’ajuts (línia 1) destinada a subvencio-
nar, amb un màxim de 1.000€, les per-
sones propietàries d’habitatges desocu-
pats per tal que puguin fer l’adequació 
d’elements i arranjaments o petites re-
formes per garantir l’habitabilitat de 
l’immoble, tramitar la cèdula d’habita-

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

Prohibit fer foc fins al 15 d’octubre
Del 15 de març al 15 d’octubre 
està prohibit fer foc en els terrenys 
forestals poblats o no per espècies 
arbòries i els 500 metres que els 
envolten, segon el que estableix el 
Decret 64/1995 de la Generalitat, 
per prevenir incendis forestals. Està 
prohibit cremar rostolls, marges i 
restes d’aprofitaments forestals, 
agrícoles o de jardineria i fer focs 
d’esbarjo. En les parcel·les de les 
urbanitzacions es podrà fer foc 
quan s’utilitzin barbacoes d’obra 
amb mataguspires. El Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació pot autoritzar, de ma-
nera extraordinària, realitzar deter-
minats treballs i activitats. Per a 
obtenir aquest permís, cal presen-
tar la sol·licitud a les oficines co-
marcals del departament. 

En marxa l’estudi de detecció i 
anàlisi dels habitatges buits
L’Ajuntament ha encarregat a una em-
presa especialitzada l’elaboració d’un 
treball de detecció i anàlisi dels habitat-
ges buits a Alella. Aquest treball pretén 
tenir una radiografia, el més acurada 
possible, de la situació del parc d’habi-
tatges a Alella, amb l’objectiu d’evitar 
possible ocupacions, incrementar l’ofer-
ta de pisos de lloguer i afavorir la inclu-
sió d’habitatges en la Borsa de Media-
ció. El treball, que realitza l’empresa 
Daleph, es desenvoluparà en tres fases. 
Una primera en la qual es localitzaran 
les adreces dels habitatges potencial-
ment buits a partir de l’anàlisi i depura-
ció de fonts de diverses fonts de dades. 

A la segona fase, prevista per a després 
de Setmana Santa, es farà el treball de 
camp en el qual es visitaran els habitat-
ges detectats per obtenir la màxima in-
formació. La tercera i darrera fase con-

sistirà en l’elaboració de l’informe de 
resultats del treball de camp, amb la 
quantificació i caracterització dels habi-
tatges identificats com a buits i l’esti-
mació del percentatge del parc vacant.

·······················································································································································
Les bases també estableixen ajuts per al lloguer als joves menors de 36 anys que lloguin un pis de la borsa. 

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

La convocatòria un cop aprovades les bases definitivament.

bilitat, el certificat d’eficiència energèti-
ca i l’alta dels subministraments. A can-
vi, els propietaris s’han de comprometre 
a mantenir el pis durant un termini mí-
nim de tres anys a la Borsa de Mediació 
de lloguer del Maresme. 

Ajuts a llogaters
L’altra línia d’ajuts (la línia 2) té per ob-
jectiu subvencionar el lloguer als joves 
empadronats a Alella, menors de 36 
anys, que formalitzin un contracte d’ar-
rendament al municipi mitjançant la 
Borsa de Mediació del Consell Comar-
cal del Maresme. Per poder accedir a 
aquest ajuts cal tenir uns ingressos in-
feriors a tres vegades l’IPREM 
(22.365,42€),  quan el sol·licitant és 
un sol membre de la unitat familiar,  i 
caldrà afegir un IPREM (7.455,14€) 
més per cada membre addicional. 

La quantia de la subvenció es fixarà 
en funció de l’import del primer mes de 

lloguer amb un màxim que no excedirà 
dels 900€.

La convocatòria es preveu publicar 
en el més d’abril un cop superat el ter-
mini d’informació pública que serà de 
20 dies hàbils a partir de la publicació 
de les bases. 

···············································
Durant el mes d’abril es faran visites als 
habitatges potencialment buits.
···············································
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L’any passat es va posar a prova el can-
vi de dates i la integració dins del pro-
grama de Festa Major i enguany 
s’aposta per la recuperació del Cap de 
Setmana Jove amb imatge pròpia i 
com a antesala del programa festiu de 
Sant Feliu. Ja se saben les dates, els 
dies 20, 21 i 22 de juliol, però no se 
sap res del contingut perquè es vol te-
nir en compte l’opinió del jovent en 
l’elaboració del programa. 

Connecta’t amb el Capde
L’àrea d’Adolescència i Joventut ha po-
sat en marxa un procés de participació 
en el qual estan convidats a dir la seva 
els i les joves i adolescents, d’entre 12 
i 30 anys. Per poder participar i fer 
aportacions només caldrà emplenar un 
formulari que trobareu a www.alella.

L’Ajuntament crida al jovent a participar en el 
contingut del programa del Cap de Setmana Jove 

Preparant les estades solidàries 

L’Ajuntament ha posat al dia les bases 
per a la concessió de les beques d’es-
tades solidàries amb l’objectiu d’afavo-
rir la participació. Entre d’altres canvis, 
s’avança un any l’edat mínima per po-
der presentar-se, que passa de 21 a 
20 anys. A més és limiten els dies 
d’estada entre dues i quatre setmanes, 
en funció de la destinació, i s’especifi-
ca expressament que les persones be-
neficiàries hauran d’acollir-se exclusi-
vament a la proposta de viatge, amb el 
recorregut i les dates d’anada i torna-
da, establert per l’Ajuntament. Les no-
ves bases es van aprovar per la Junta 
de Govern Local el 22 de febrer i la 
convocatòria es preveu obrir la primera 

quinzena d’abril, un cop hagi finalitzat 
el termini d’exposició pública de les 
bases. 

Com l’any passat, les estades soli-
dàries es faran a Palestina, durant 
quinze dies compresos entre els mesos 
de juliol i agost. Poden optar a les be-
ques totes les persones majors de 20 
anys que estiguin empadronades a Ale-
lla des de fa dos anys o més. Més infor-
mació a www.alella.cat/bequessolida-
ries. 

···································································································
Enguany s’avança l’edat d’anada dels 21 al 20 anys. 

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

···································································································
Per participar cal emplenar un formulari de suggeriments i apuntar-se a la 
jornada de participació que es farà el 21 d’abril a l’Espai Jove. 

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

cat/participa i apuntar-se a la jornada 
participativa prevista per al dissabte 
21 d’abril, de 10 a 16h, a l’Espai Jove, 
a les antigues Escoles Fabra. Per tal 
d’animar el jovent a participar, també 
es faran campanyes informatives a 
l’Institut, en diferents punts de trobada 
del jovent del municipi i aprofitant al-
gunes de les activitats programades a 
l’Espai Jove.

Al març parlem de la Riera 

El procés de participació del Cap de Setmana Jove se suma al procés participatiu sobre la urbanització 
de la Riera, amb el qual l’Ajuntament vol saber què n’opina la població sobre els usos i la forma que 
ha de tenir el tram comprés entre Can Lleonart i el pont de l’autopista. S’han programat cinc reunions 
veïnals: una general per al dia 13 de març i quatre més amb la gent gran, les dones, el col·lectiu de joves 
i adolescents i els delegats dels centres educatius. Més informació www.alella.cat/participa.  

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

Subvencions a les entitats
L’Ajuntament preveu obrir a finals 
de març la convocatòria per a la 
concessió de subvencions de caràc-
ter ordinari i extraordinari per a les 
activitats de les entitats d’Alella. 
Poden optar a les subvencions les 
entitats, associacions i organismes 
públics o privats, sense ànim de lu-
cre, legalment constituïdes dins de 
l’àmbit del terme municipal. Com 
en exercicis anteriors, s’ha establert 
una línia de subvencions específica 
per a les entitats de caràcter social, 
en la qual la valoració i el control 
de la justificació es fa des de l’àrea 
de Serveis a les Persones. Les sub-
vencions a la resta d’entitats es 
gestiona a través de la Regidoria de 
Participació. El termini previst per 
presentar les sol·licituds es del 26 
de març al 16 d’abril. Més informa-
ció a www.alella.cat/subvencion-
sentitats. 

cap de 

setmana

jove
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Sessió informativa a alumnes 
de 1r d’ESO de l’Institut
Dins del programa de Salut i Esco-
la, dues infermeres de l’Equip d’As-
sessorament i Orientació Psicope-
dagògica del Baix Maresme van 
realitzar una sessió informativa a 
alumnes de 1r d’ESO de l’Institut 
Alella sobre els canvis a l’adoles-
cència. Les sessions es van fer els 
dies 16 i 23 de febrer i, entre d’al-
tres qüestions, es va parlar sobre 
els canvis fisiològics, socials, emo-
cionals i de conducta que comen-
cen entre els 12 i 13 anys. A més 
de contestar a les preguntes plante-
jades per l’alumnat, també es va 
passar un qüestionari perquè apun-
tessin els seus dubtes i els temes 
que es podrien treballar en prope-
res sessions. La iniciativa té l’objec-
tiu d’afavorir l’apropament als ado-
lescents per ajudar-los en una 
etapa molt decisiva de la seva vida.

Campanya gratuïta de prevenció del 
glaucoma i degeneració macular 
Els propers dies 27, 28 i 29 de 
març, l’Institut Oftalmològic Tres 
Torres realitzarà una campanya 
gratuïta de prevenció del glaucoma 
i degeneració macular a Alella. La 
Unitat Mòbil estarà instal·lada de 
10 a 18h a l’aparcament de Can 
Lleonart i realitzarà revisions ocu-
lars gratuïtes a totes les persones 
que vulguin. Des de la regidoria de 
Salut es vol animar a tothom que 
s’acosti per tal de fer-se la revisió 
ocular corresponent. 
 
Concurs de melmelada de 
taronges ecològica de Rials
El Mercat Municipal recupera en-
guany el concurs de melmelades de 
taronges ecològiques. Les inscripci-
ons es poden fer del 7 al 16 de 
març a la parada I Love Bio del 
Mercat Municipal. En el moment 
de la inscripció es lliurarà 1 kg de 
taronges ecològiques de la Vall de 
Rials i una llimona per elaborar la 
melmelada. El concurs inclou dues 
categories: tradicional i innovado-
ra. Hi haurà dos premis per a cada 
categoria. El dissabte 17 de març a 
les 12h es farà degustació popular 
de melmelades i el lliurament de 
premis a la Porxada del Mercat. 

El Pavelló estrena rocòdrom 

L’Ajuntament està acabant d’enllestir 
una nova instal·lació esportiva al muni-
cipi, dissenyada per a la docència, l’en-
trenament i la recreació de l’escalada. 
Es tracta d’un rocòdrom ubicat a sobre 
de la graderia del Pavelló d’Esports Mu-
nicipal. La declaració per part del Co-
mitè Olímpic Internacional (COI) l’agost 
del 2016 de l’escalada com a esport 
olímpic per als Jocs Olímpics de Tokyo 
2020 i una creixent demanda d’un 
grup d’adolescents i joves del poble per 
aquest tipus d’instal·lació, van ser els 
factors que es van tenir en compte per 
engegar i desenvolupar aquest projecte. 

Està previst que la instal·lació es pu-
gui començar a utilitzar la primera quin-
zena d’abril, un cop es formalitzin les 
darreres certificacions i de concretar la 
regulació d’usos de l’espai, que es dina-
mitzarà conjuntament des de les àrees 
d’Esports i d’Adolescència i Joventut, 
amb l’objectiu que pugui ser utilitzat pel 

nombre més ampli de persones i acon-
seguir que l’escalada sigui un més dels 
esports referents al municipi. 

Els rocòdroms són espais on apren-
dre tècniques d’escalada i millorar el 
condicionament físic i aporten de for-
ma artificial el que es pot trobar en un 
entorn natural. Serveixen per promoure 
la pràctica de l’escalada, tant des de la 
vessant esportiva com la lúdica. Tot i 
que els poden utilitzar persones de to-
tes les edats, és recomanable tenir un 
bon estat físic.

 

Empresa constructora: ACEP SL 

Superfície zona bloc (boulder): 65 m2

Superfície zona escalada: 24 m2

Pressupost: 39.083 euros

Fitxa tècnica

A punt les rutes saludables 
La primera quinzena d’abril està pre-
vist l’estrena de les rutes saludables 
d’Alella. Són recorreguts que poden ser 
urbans, periurbans i naturals, de nivell 
fàcil o moderat i que estan a l’abast de 
tothom, i a més tenen algun valor afe-
git a interès històric i patrimonial o na-
tural. Aquests itineraris s’inclouen en el 
paraigües del Pla d’Activitat Física, Sa-
lut i Esport (PAFES) promogut per la 
Generalitat. A Alella s’han dissenyat 
dues rutes, una de 3,5 km i una altra 
més llarga de 6,5 km. Les dues rutes, 
que resten pendents de senyalitzar, es 

posaran a prova en una sortida popular 
prevista per a la primera quinzena 
d’abril, coincidint amb el Dia Mundial 
de l’Activitat Física que se celebra el 6 
d’abril. La sortida és oberta a tothom i 
no caldrà fer inscripció prèvia. 

L’activitat física moderada practica-
da regularment ajuda a prevenir les 
malalties coronàries, controlar la hiper-
tensió, millorar la diabetis, reduir l’es-
très, la depressió i el risc d’infart cere-
bral. A més contribueix a enfortir els 
lligams socials, fer amistats i conèixer 
una mica més el territori.
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La regidora Isabel Nonell anuncia 
la seva renúncia al càrrec 
La regidora d’ERC+SxA, Isabel No-
nell, es va acomiadar del Ple de 
l’Ajuntament el passat 22 de febrer, 
anunciant la voluntat de jubilar-se 
el 15 de març i renunciar a l’acta 
de regidora, càrrec que ocupa des 
de 2007. Isabel Nonell és 3a tinent 
d’alcalde i té delegades les regido-
ries d’Administració, Promoció Tu-
rística, Innovació, Comunicació i 
Transparència.

Tall de la BP-5002 el 20 de març 
per la Volta Ciclista a Catalunya 
La carretera BP-5002 es tallarà al 
trànsit entre El Masnou i Vallroma-
nes el proper 20 de març pel pas de 
la segona etapa de la Volta Ciclista 
a Catalunya entre Mataró i Valls. 
Les afectacions viàries es preveuen 
entre les 12.30 i les 13.45h i afec-
taran a tot el recorregut de la via. 

Concurs Imatge gràfica 44a Festa de la Verema

L'Ajuntament convoca els professionals 
i equips de disseny gràfic a presen-
tar-se al concurs de la imatge gràfica 
de la 44a edició de la Festa de la Vere-
ma, que se celebra del 7 al 9 de se-
tembre. La festa, el principal esdeveni-
ment del municipi, és una celebració 
de referència dins del món del vi i la 
millor plataforma de promoció dels 
vins DO Alella. Cada any s’espera amb 
entusiasme la nova imatge gràfica de 
la festa i per aquesta raó l’Ajuntament 
vetlla per fomentar la plasticitat i la 
professionalitat del seu disseny. Des de 
l'any 2012, el concurs està obert úni-
cament a professionals i durant aquest 
sanys han participat en la convocatòria 
alguns dels més reconeguts equips i 
estudis de disseny.

Enguany, es dóna un pas més per 
tal d'incentivar la participació al dispo-
sar de l'assessorament i el suport tèc-
nic de l'Associació de Directors d'Art i 
Dissenyadors Gràfics (ADG-FAD), que 

serà la que es farà càrrec de recollir les 
sol·licituds presentades. D'aquesta ma-
nera es pretén facilitar el lliurament de 
sol·licituds i incrementar la difusió del 
concurs. Com a les sis darreres edici-
ons, es tracta d'un concurs de mèrits, 
remunerat i obert. 

Procediment
Els interessats hauran de presentar els 
seus books abans del 15 de març de 
2018 a mitjanit per correu electrònic a: 
adg@adg-fad.org. Un jurat acreditat 
format per 2 persones de l’Ajuntament 
d’Alella, la persona coordinadora de la 
Festa de la Verema, 2 professionals ex-
terns del món del disseny gràfic i el 
guanyador de l'edició anterior seleccio-
naran 3 books entre tots els presentats. 

Es convocarà als tres seleccionats a 
una reunió amb l’Ajuntament per tal de 
definir detalladament el briefing de la 
proposta a desenvolupar per la imatge 
de la Festa de la Verema 2018.

Es convocarà als 3 finalistes perquè 
presentin personalment les seves pro-
postes davant de jurat, que en selecci-
onarà el projecte guanyador. A partir 
d’aquí, l’equip guanyador treballarà 
directament amb l’Ajuntament per al 
desenvolupament i materialització de 
la proposta i l’adaptació als suports, és 
a dir l’elaboració de totes les aplicaci-

ons requerides. El concurs està dotat 
amb 3.000€ per a la proposta guanya-
dora i 500 els finalistes.  Més informa-
ció a www.alella.cat/festaverema.

·······················································································································································
L’Ajuntament compta enguany amb el suport de l’Associació de Directors d’Art i Dissenyadors Gràfics (ADG-FAD). 

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

···············································
Recepció de books abans del 15 de 
març a mitjanit per correu electrònic.
···············································

A partir del proper curs 2018-2019 
l’Institut d’Alella incrementa la seva 
oferta d’educació post obligatòria i ofe-
rirà, a més del Cicle formatiu de Grau 
Superior de Màrqueting i Publicitat en 
el Sector Vitivinícola que enguany ja és 
el seu vuitè any de funcionament, el 
Cicle Formatiu de Grau Mig d’Activitats 
Comercials per a aquells alumnes que 
vulguin fer del comerç la seva profes-
sió. Aquesta nova formació que oferirà 
l’Institut d’Alella és una oportunitat per 
a tot l’alumnat que vulgui seguir els 
seus estudis amb uns ensenyaments 
professionalitzadors que el prepararan 
per a l’exercici de la professió que es 
tria i proporciona la formació necessà-
ria per adquirir la competència profes-

L’Institut Alella impartirà el Grau 
Mig d’Activitats Comercials 

sional i el coneixement propi del sector. 
Requisits per accedir al Grau Mig:
•Títol de graduat d’ESO.
•Haver superat el curs específic per a 
l’accés als cicles de Grau Mig.
•Títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
•Haver superat el segon curs de (BUP).
•Tenir altres estudis equivalents a 
efectes acadèmics.
•Haver superat la prova d’accés a la 
universitat per a més grans de 25 anys.
•Haver superat els mòduls obligatoris 
d’un programa de formació inicial (PFI).
•Tenir un títol per accedir a un Cicle 
Formatiu de Grau Superior.

El termini d’inscripcions a les pro-
ves d’accés al Grau Mig i al Grau Supe-
rior és del 13 al 22 de març. 
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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 Seguretat, mobilitat segura i altres temes 

SEGURETAT. Els grups de whatsapp van plens 
aquests dies de nous robatoris o intents de robato-
ri. A més de les violacions de domicilis, de l’assalt 
a comerços, fa uns dies el robatori s’ha produït al 
cotxe aparcat davant de casa, mentre el propietari 
descarregava. Sempre diem què que baixin les xifres 
no ens consola, lo important és que fem tot el pos-
sible i ho demostrem amb fets, no paraules. Amb la 
incorporació del nou interí, a partir de l’1 de març  
tenim 1 Sotinspector en Cap, 2 agents de segona 
activitat, 3 agents interins desarmats, 1 agent en 
comissió de servei (que caducarà si no convoquen 
la plaça), 8 agents de Policia, 2 caporals, 1 sergent, 
1 interí que s’havia d’incorporar però ha desistit. De 
fet, efectius son 8 agents a repartir en 3 torns, ja que 
els comandaments no estan inclosos en el quadrant 
de torns de nit i de cap de setmana. N’havíem tingut 
20 policies i dos persones administratives; ara en te-
nim una. Compta si tenim més o menys recursos.....

MOBILITAT SEGURA AL MASNOU I A MATARÓ. 
El govern ha desestimat la moció presentada al Ple 
per estudiar un transport públic o col·lectiu segur 
les nits del cap de setmana al Port del Masnou i a 
Mataró. Lamentem que el govern no sigui sensible a 
una realitat i a una necessitat. 

RAÚL MORALES, pediatra de professió i veí de 

Gràcies, Alella

En el darrer ple, vaig anunciar que el 15 de març em 
jubilaré i deixaré de ser regidora d’aquest ajuntament.

L’any 2007 l’Andreu Francisco em va proposar 
formar part de les llistes de la candidatura d’ERC-
La Garnatxa i així va ser també el 2011 i el 2015, 
en la candidatura d’ERC+SumemxAlella.

La dedicació de regidora m’ha reportat moltes 
satisfaccions, però també inquietuds. Conèixer 
amb més profunditat el teixit social, tenir el con-
tacte de la gent, atendre’ls en tot allò que es pot, 
o no poder-ho fer en allò que no és possible, és un 
aprenentatge que et fa replantejar moltes coses.

La feina duta a terme en les àrees que m’han 
estat delegades: Promoció Econòmica, Turisme, 
Administració, Innovació, Transparència i Comuni-
cació, així com la responsabilitat de gestionar vuit 
edicions de la Festa de la Verema, m’ha permès 
treballar transversalment des de la part més inter-
na de l’ajuntament, tenir una relació molt directa 
amb els treballadors i treballadores i conèixer la 
seva professionalitat. No puc deixar de mencionar 
al personal d’altres departaments amb els quals 
he compartit gestió i activitats: Alcaldia, Serveis 
Municipals, -en especial la Brigada-, Cultura, Ge-
rència, Participació, Intervenció, Policia Municipal, 
Medi Ambient, Urbanisme, Esports, Atenció a les 

Mas Coll és el nou Síndic de Greuges d’Alella. Li do-
nem la benvinguda i ens posem a la seva disposició 
pel que necessiti. 

QUI DIA PASSA, ANY EMPENY. La Federació Ca-
talana de Futbol va desestimar la candidatura d’Ale-
lla a ser seu de la La Nit dels Campions (els Òscars 
a tots el clubs i esportistes que es fa el juny) davant 
la negativa inicial de l’Ajuntament d’Alella. Tots els 
costos de l’acte anirien a càrrec de la FCF que triarà 
una altra població del Maresme si el govern no re-
acciona ràpidament. Aquest Ajuntament te masses 
NO és possible o, de vegades, pren compromisos 
que després no compleix, com va passar el Setembre 
quan va ser l’únic ajuntament de la zona que no va 
participar a la Setmana Catalana de la Vela. Aquesta 
nova negativa seria un lleig al Club de Fútbol Alella 
i a l’esport de base totalment on merescut. Esperem 
que l’Alcalde rectifiqui.

DIA INTERNACIONAL 
DE LES DONES. Us ani-
mem a participar als actes 
del 8 de març i a lluitar per 
la igualtat cada dia de l’any.

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

persones, Joventut, Equitat, Educació, Cooperació i 
Salut. He après molt d’aquest capital humà, que és 
el valor principal d’aquest ajuntament i que mereix 
tot el nostre respecte. A tots i totes, moltes gràcies; 
la feina a vegades és complexa i intensa i no tot té 
la solució que desitjaríem, però ha estat molt grati-
ficant treballar al vostre costat.

A tota la ciutadania: espero haver acomplert la 
tasca que m’heu encomanat; possiblement hi ha 
hagut mancances, però us puc assegurar que ha 
estat feta amb tota la meva il·lusió, bona fe i ho-
nestedat.

A tots i totes amb els qui he compartit govern 
i consistori, una salutació molt especial. I a l’Anna 
Alfaro, Ana Fernández, Fede Salas, Teresa Vilaró, 
Laura Ribalaiga, dir-los que no ha estat només 
molta feina el que hem compartit, ha estat també 
amistat, complicitat i sobretot ganes de fer Alella.

Alcalde, Andreu, gràcies per la confiança que 
m’has fet durant aquests tres mandats. Ha estat 
un honor formar part, durant quasi onze anys, dels 
equips de govern que has liderat des del 2003. 
Has aconseguit fites importants per a Alella i per 
al nostre país i em sento orgullosa d’haver-hi pogut 
contribuir.

Gràcies, 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 El Síndic de Greuges municipal d’Alella 

Finalment tots els grups municipals amb represen-
tació local varen poder arribar a un acord de con-
sens per nomenar un Síndic municipal.

Es tracta d’un càrrec que parteix d’una bona 
base donat que el propi reglament que el regula 
també va ser aprovat per consens i amb la voluntat 
i regulació escrita de que pugui exercir la seva tasca 
amb independència.

Però si les virtuts són manifestes: fer que qual-
sevol ciutadà que considera que no ha tingut una 
resposta adequada de l’administració local a les se-
ves sol·licituds pugui obtenir una mediació/resposta 
clara a la mateixa i que serveixi per evitar posteriors 
desconcerts; també ho son els riscos: es tracta d’un 
càrrec no remunerat, i per tant, la dedicació volun-
tariosa del nostre síndic es pot trobar limitada si 
no compta amb els mitjans de suport tècnic idonis 
que li permetin centrar-se en la seva tasca d’escol-
tar, consultar als experts i respondre el ciutadà; i 
queda obligat a realitzar tasques administratives i 
burocràtiques pròpies de la seva funció però que no 
li correspondria a ell de dur a terme personalment 
si entenem que la feina administrativa correspon al 
personal administratiu.

Es per això que cal dotar tant aviat com sigui 
possible aquesta nova figura de les eines de funcio-

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Treballant 

Ens enlluernem massa sovint amb els grans pro-
jectes, però per assolir-los són imprescindibles les 
consecucions de petites fites que, dia a dia, con-
formen l’activitat constant d’una formació política 
en l’àmbit municipal. La nostra formació sempre ha 
apostat pel treball continu que permet anar reso-
lent aquelles dificultats que ens envolten, aportant 
prismes diferents  que permetin obtenir solucions 
reals  i que funcionin a llarg termini. Dins el nostre 
programa hi havia grans projectes com el de la Bi-
blioteca d’Alella, fet que compartíem amb el govern 
per aquest mandat. Hi havia d’altres que també 
tenien una gran importància com el disseny i exe-
cució d’un Pla de Voreres i la Seguretat del nostre 
poble. En aquest últim cas, i com ja us havíem in-
format, hem pogut consensuar amb el govern unes 
millores substancials que permetran al nostre cos 
policial poder fer millor i més efectiva la seva feina, 
així com la incorporació de nous agents i personal 
administratiu. Era necessari i ens vam poder enten-
dre en aquest sentit. Si ve el Pla de Voreres era 
una proposta del nostre programa, davant una clara 
constatació de la imminent necessitat de millora de 
les voreres del nostre poble o inclús fer-les allà on es 
requereixen, un grup de veïns es va adreçar a nos-
altres amb la preocupació per la no reposició dels 

nament que requereixi i a fi de que no només for-
malment tinguem un bon Síndic sinó que ho sigui 
funcionalment sense disposar arbitràriament del 
seu temps personal. 

Dit això, agraïm des d’aquest espai totes les 
persones que es van postular per al càrrec, i que 
ens han posat tant difícil una decisió com aquesta, 
i desitgem moltes encerts i satisfaccions de la feina 
ben feta al Raül, capaç de posar d’acord en la seva 
elecció posicionament tant dispars com el ventall 
que conforma el nostre ajuntament.

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

arbres que morien al Passeig de la Creu de Pedra. 
Així, en el Ple del mes de Febrer manifestàvem la 
inquietud per la desaparició dels arbres al Passeig 
de Creu de Pedra, que en morir no estaven sent 
reposats. El govern ens manifestava que estaven 
estudiant el desenvolupament d’un projecte de 
millora del passeig i que implicaria una actuació 
concreta respecte l’arbrat. Si ve ens agradaria que 
s’actués amb més celeritat, treballarem per poder 
consensuar una proposta que millori aquest espai. 
Com a grup us obrim la possibilitat ens adreceu 
les vostres propostes/necessitats per a poder tre-
ballar-les, d’aquesta manera portaríem al Ple les 
diferents propostes de solució a les avinenteses 
que ens anem trobant. El nostre correu és alellap-
decat@gmail.com. També ens podeu trobar al fa-
cebook www.facebook.com/alellapdecat.

Jordi Sánchez, Jordi 
Cuixart, Quim Forn i l’Oriol 
Junqueras segueixen injus-
tament a la presó. El nostre 
President continua a l’exili. 
Volem l’alliberament i el 
retorn dels nostres repre-
sentants. Volem la llibertat 
que ens ha estat robada.



12 EL FULL

PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS Seguim

En aquest darrer Ple finalment vàrem aprovar el no-
menament de Raúl Morales com a nou síndic muni-
cipal de greuges d’Alella. Contents que tant el regla-
ment de la Sindicatura com l’elecció de la persona 
en qui recau la figura de síndic hagin estat aprovats 
per unanimitat fruit del consens entre els diferents 
grups municipals, fet prou important donada la fi-
gura que representa, ja que el síndic ha de complir 
les seves funcions amb independència i objectivitat 
entre la ciutadania i l’administració per tal de mediar 
i resoldre qualsevol gestió amb l’ens municipal. En 
ell recau la tasca de defensa i protecció i les lliber-
tats públiques de la ciutadania en les seves relacions 
amb l’Ajuntament i els seus organismes dependents, 
a la vegada que ha de supervisar l’actuació munici-
pal. D’altra banda, vàrem demanar, en aquest ma-
teix ple, per el seguiment del Pla Local de Salut que 
vàrem iniciar l’any 2017 quan erem a govern i que 
va quedar aturat a finals d’aquell mateix any. Pen-
sem que cal reprendre l’abans possible l’el·laboració 
d’aquest Pla i concloure´l aquest 2018 per tal de 
fer polítiques de salut que contemplin la realitat de 
la ciutadania d’Alella, tal com està contemplat en el 
pla d’actuació municipal aprovat per aquest mandat. 

No volem oblidar que el dia 8 d’aquest mes de 
març, dia internacional de la dona, tornarem a sortir 

Glòria Mans
manscg@alella.cat

per recordar i posar en valor la tasca de les dones 
en la nostra societat, valor pel qual hem de seguir 
lluitant cada dia, per un món més igualitari entre les 
dones i els homes. Perquè encara hi ha desigualtats 
en aquest sentit i perquè hem de continuar reivindi-
cant aquestes desigualtats que encara existeixen en 
relació als sous, al mercat laboral, en la formació, en 
l’exercici dels seus drets, en la cura de les persones 
o en el patriarcat. Si les dones s’aturen, s’atura part 
del món.

Des d’aquestes ratlles volem mostrar la nostra 
estima i el nostre record per en Pepe Casco, sens 
dubte un  bon alcalde, socialista, gran polític i bona 
persona que va saber aglutinar un govern i un mu-
nicipi fent polítiques amb visió de futur en moments 
tan incerts i amb tants reptes com en els inicis dels 
primers ajuntaments democràtics l’any 1979. 

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP
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Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 25 DE GENER  DE 2018  Consulteu les actes dels plens municipals al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Aprovació inicial de l’Ordenança de mercat de venda no 
sedentària.
El Ple va aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la 
venda no sedentària. És la primera ordenança que regula 
aquesta activitat del Mercat de Marxants que s’aprova al 
municipi. L’Ordenança està a exposició pública fins al 9 
d’abril. 
Aprovat per unanimitat
Aprovació del Pla Local d’Equitat de Gènere 2018-2021.
El Ple va aprovar el Pla Local d’Equitat de Gènere, l’instru-
ment que permet ordenar i donar una perspectiva estratè-
gica a les polítiques transversals per a l’equitat de gènere 
a Alella durant 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 al municipi, i una segona on 
es detallen els objectius i les mesures del Pla i el sistema 
d’avaluació final del mateix. 
Aprovat per unanimitat
Aprovació del Pla d’Adolescència i Joventut 2018-2021
El Ple va aprovar el Pla Local d’Adolescència i Joven-
tut 2018-2016. Aquest Pla substitueix a l’aprovat l’any 
2013 i prorrogat al maig de 2017 i té com a principal 
novetat la incorporació de les polítiques d’adolescència al 

mateix nivell que les de joventut. El Pla recull tres eixos 
principals -afirmació de la identitat personal, construc-
ció de projectes vitals i participació en projectes col-
lectius- que es concreten en 50 actuacions. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A, AA-
CUP i l’abstenció de PDeCAT
Moció de Gd’A pe la protecció a la llibertat d’expressió.
El Ple va desestimar una moció presentada per Gd’A per 
la protecció a la llibertat d’expressió i la lliure manifes-
tació pacífica de tota la ciutadania a l’espai públic d’Ale-
lla. La moció només va ser recolzada pels regidors de 
Gd’A. ERC+SxA i PDeCAT van votar en contra després 
de demanar als proposants la retirada de la moció per 
tal de treballar per consensuar un nou text “més concret 
i efectiu”. També va votar en contra el regidor d’AA-
CUP al considera que no “s’ha de tenir por” i s’ha de 
poder reivindicar al carrer “una situació injusta”. 
Desestimada amb els vots a favor de Gd’A i el vot en 
contra d’ERC+SxA, PDeCAT i AA-CUP

Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

El 061 CatSalut Respon el forma un equip de més de 200 professionals entre 
metges, infermers i tècnics, que realitza atenció sanitària no presencial i ofereix 
consell i informació de salut.

Quan tingueu un dubte, consulta o problema de salut podeu trucar al telèfon 061 
i resoldre’l estalviant-vos desplaçaments i esperes i, alhora, evitar una sobrecàrre-
ga innecessària del sistema sanitari.

Al vostre costat les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. 

Aquest telèfon està gestionat per professionals sanitaris (metges i infermeres) que 
poden assessorar-vos i proposar-vos una resposta adequada al problema de salut 
plantejat: 
Us poden adreçar a un centre adequat a la gravetat del problema de salut.
Orientar-vos en el tractament.
Enviar-vos un metge a casa a través del sistema d’atenció domiciliària.
Enviar-vos una ambulància en el cas que es tracti d’una urgència que hagi de ser            
atesa de forma immediata.

Hi podeu accedir trucant al telèfon 061, enviant un correu electrònic a 061catsa-
lutrespon@gencat.cat, mitjançant l’app 061 CatSalut Respon o emplenant un 
formulari que trobareu a la pàgina sem.gencat.cat/ca/061CatSalutRespon/

Més informació a: 
sem.gencat.cat/ca/061CatSalutRespon

Quan cal trucar al 061 CatSalut Respon?

061 CatSalut Respon 
està al vostre servei 
les 24 hores al dia, 
els 365 dies de l’any
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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 21 i 26 de març i del 20 al 25 d’abril
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 març de 10 a 13.30h (www.alella.cat/busconsum).

BUS CONSUM

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:  MARÇ-ABRIL

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
30 i 31 de març                         GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
1 i 2 d’abril                               GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
7 i 8 d’abril                               GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
14 i 15 d’abril                           MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
21 i 22 d’abril                           BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
28 i 29 d’abril                          GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

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

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 9 a 14 h
dijous de 16 a 18.30 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

8 de març 20h: Club de lectura. Temps de família, de Tània Juste. 

16 de març 20h: Xerrada-audició-tast. Gran reserva de l’òpera, amb 

David Puertas, músic i periodista, i Marina Ortega, sommelier. 

20 de març 17h: Hora del conte. Els tres animals del vi.
21 de març 19.30h: Literatures amb sentits. Els estranys, de Raül 

Garrigasait, Premi Òmnium a la Millor Novel·la en Llengua Catalana. 

22 de març 19h: Tast narrat: Joan Vinyoli encén el vi, amb Anna 

Maluquer. A l’Espai Diví. 

23 de març 11.30h: Contes inclusius. Jean Leon o el tresor d’en 
Ceferino, amb Elisabeth Ulibarri.  
Més informació www.alella.cat/bibliotequesambdo

Biblioteques amb DO 

11h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig
Taller gimnàstica abdominal i sol pelvià amb Dolors Maset.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig

De 17 a 19h Can Lleonart*
Taller de cuina creativa sense gluten. www.canlleonart.com

Dimecres 7 de març

De 10 a 12h Pavelló Municipal d’Esports*
Trobada de taekwondo. Exhibició de tècniques i habilitats.

De 10 a 14h Porxada del Mercat Municipal 
Mercat de puces solidàries. Dissabte i diumenge, 10 i 11 de març.
Organitza: ADANA 

De 10 a 13h Parada de bus de Can Lleonart 
Sortida al Museu del Club de Futbol Barcelona. Oberta a tothom. 
Organitza: Penya Barcelonista d’Alella 

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Enotast. Arriba la primavera. Sauvignon Blanc i Merlot, del celler Roura, 
maridats amb tapes del poble. www.alella.cat/turisme

De 13 a 14.30h Can Lleonart*
Mostast. Preparem la Pasqua. De 3 a 12 anys. www.alella.cat/turisme 

21h Restaurant Masia de Can Cabús 
Sopar de celebració del Dia Internacional de les Dones i lliurament 
de premis del IV Campionat de Canastra. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig

Dissabte 10 de març

De 9.30 a 13h Antigues Escoles Fabra*
Taller. Nous canals de recerca de feina. www.alella.cat/tallersocupacio 

Dilluns, dimarts i dimecres 12, 13 i 14 de març

De 19 a 20.30h Antigues Escoles Fabra*
Procés participatiu de la Riera. Obert a tothom. www.alella.cat/participa

Dimarts 13 de març

De 17 a 19h Garden Center Arenas*
Taller. Rams, centres i buquets de flors fresques. www.canlleonart.com 

De 17 a 18.30h Can Gaza*
Procés de participació de la Riera. Sessió amb gent gran.

De 19 a 20.30h Can Lleonart*
Procés de participació de la Riera. Sessió amb dones. 

20h Can Lleonart*
Tertúlia. D’on trec el temps? amb Màrius Serra. www.canlleonart.com 

Djous 15 de març

De 17 a 20h Espai Jove*
Procés de participació de la Riera. Sessió amb joves i adolescents.  

De 17 a 20h Antigues Escoles Fabra*
Taller. Llibreta Mixmedia. www.canlleonart.com

De 18.30 a 21h Sala polivalent Antigues Escoles Fabra*
Taller d’autodefensa femenina. Inscripcions www.alella.cat/diadones

Divendres 16 de març

Del 9 de març al 15 d’abril “Un món paral·lel”, exposició itinerant 
comissariada per Joan Fontcuberta. Inauguració 9 de març 20h. 
Visita comentada 14 de març a les 19.30h. 

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

Exposicions a Can Manyé 

11h Plaça de l’Ajuntament*
Celebració del 8 de Març. Taula dolça, repartiment de lliris solidaris i 
lectura del manifest institucional del Dia Internacional de les Dones.

19h Can Lleonart*
Tertúlia. La maté porque era mía, amb Rosa M. González, Dra. en 
Filologia Anglesa. Cal recollir entrada. www.canlleonart.com

Dijous 8 de març

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

De 20 a 22h Celler de Can Magarola*
Taller de tall de pernil i tast de vins DO Alella. www.alella.cat/turisme

20h Can Manyé*
Inauguració de l’exposició “Un món paral·lel”. Fins al 15 d’abril.

Divendres 9 de març

De 17 a 29h Can Lleonart*
Taller de pastisseria: semifred de vainilla. www.canlleonart.com

De 18.30 a 21h Sala polivalent Antigues Escoles Fabra*
Taller d’autodefensa femenina. Inscripcions www.alella.cat/diadones

19.30h Can Manyé*
Visita comentada a l’exposició “Un món paral·lel”.

Dimecres 14 de març

De 10 a 14h Can Lleonart*
Banc de sang. Anima’t a participar!

12h Porxada del Mercat Municipal*
Concurs de melmelades de taronges ecològiques. Informació I Love Bio.  

Dissabte 17 de març

De 18 a 20h Restaurant Els Garrofers*
Taller. Salses tradicionals catalanes. www.canlleonart.com

Dimarts 20  i dimecres 21 de març

De 10.30 a 13h Oficina de Turisme*
Passejada pel Parc. Anem al Parc! www.alella.cat/turisme 

Diumenge 18 de març

De 17 a 18.30 Llar d’Infants Municipal Els Pinyons*
Xerrada. Les necessitats bàsiques dels infants. elspinyons@suara.coop 

Dimecres 21 de març

De 19 a 21h Can Lleonart*
Tast de cerveses amb Aleyea! Cultura Cervesera. www.canlleonart.com

Dijous 22 de març

16.30h Llar d’Infants Municipal Els Pinyons*
Festa del desè aniversari. Xocolatada, tallers i moltes sorpreses. 

19h Espai Jove*
Jump sessions. Concert de grups locals. Gratuït. 

Divendres 23 de març



Procés participatiu sobre la urbanització de la Riera

TROBADA OBERTA A TOT EL POBLE
dimarts 13 de març a les 19 h a les antigues Escoles Fabra

TROBADA AMB GENT GRAN
dijous 15 de març a les 17 h a Can Gaza

TROBADA AMB DONES
dijous 15 de març a les 19 h a les antigues Escoles Fabra

TROBADA AMB ADOLESCENTS I JOVES 
divendres 16 de març a les 17 h a l’Espai Jove

www.alella.cat/participa

Wine Tasting Calçots: a catalan tradition 
Taller Tall de pernil amb vins DO Alella

Enotast i Mostast de primavera 
Ruta familiar Anem al parc!

Literatures amb sentits

Més informació a l’Oficina de Turisme
93 555 46 50 · alella.ofturisme@alella.cat · www.alella.cat/turisme

ACTIVITATS
ENOTURÍSTIQUES

MARÇ
2018

Del 9 de març al 15 d’abril  
Inauguració 9 de març 20 h

Visita comentada 14 de març a les 19.30 h

Artistes participants
Azahara Cerezo. Roberto Feijoo. 

Andrés Galeano. Albert Gusí. David Mayo. 
Alberto Salván. Txema Salvans. 

Ruben Torras Llorca. Bárbara Traver.

CAN MANYÉ, ESPAI D’ART I CREACIÓ
Dimecres, dijous i divendres de 17.30h a 20.30 h 

Dissabtes i diumenges d’11 a 14 h


