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Atenció a casa  
 El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) atén des de fa deu anys les 
necessitats de la gent gran del municipi.
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Atenció a casa

ALELLA AL SERVEI DE LES PERSONES

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 meu darrer escrit en aquest espai es titulava Persones al 

servei d’Alella. Un títol on es reconeixia la tasca i vocació de 

tres persones. Aquesta vegada he volgut invertir l’ordre de 

les mateixes paraules, adquirint una dimensió diferent, per 

poder mostrar la clara orientació vers les persones del nostre 

Ajuntament.

El passat 23 de març celebràvem el 10è aniversari de la llar 

d’infants municipal Els Pinyons, un projecte educatiu de qua-

litat que l’any 2007 venia a omplir un buit en les polítiques 

públiques del nostre Ajuntament. Com ho van fer diferents 

serveis i propostes de les que es parla en aquesta edició d’El 

Full, com són el Servei d’Atenció Domiciliària que dóna ser-

vei a una setantena de persones i que enguany també fa 10 

anys, el servei de teleassistència sense cost per als més de 

250 usuaris, les Jornades de la Gent Gran, el Festival d’Estiu 

d’Alella, o els Espais de Poesia, que enguany fan 11, 13 i 11 

edicions, respectivament, i que entre molts d’altres serveis 

que s’han anat implementant els darrers quinze anys han vin-

gut a millorar la qualitat de vida dels alellencs i alellenques. 

Però aquesta voluntat de servei a les persones mai s’ha atu-

rat, i continua posant damunt del taulell municipal noves mi-

llores com són la posada en funcionament de la Sindicatura 

de Greuges local, o en un altre ordre de coses l’adaptació dels 

semàfors del poble per a les persones invidents. 

Estar al capdavant d’un Ajuntament o qualsevol administra-

ció no vol dir només gestionar uns recursos públics. Governar, 

tal com ho entenem alguns, vol dir fer polítiques públiques al 

servei de les persones.
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Més de deu anys d’atenció a casa
························································································································································
L’Ajuntament ha destinat prop de 700.000 euros al Servei d’Atenció Domiciliària els darrers quatre anys. 
························································································································································

És una de les pedres precioses de 
l’Ajuntament, un dels serveis més cui-
dats i al qual es destinen més recursos 
des de les arques municipals. El Servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD) funciona 
de forma organitzada des de l’any 
2008 i està adreçat a les persones de 
qualsevol edat que per motius físics, 
psíquics o socials es troben en situació 
de manca d’autonomia, dificultats per 
desenvolupar les activitats de la vida 
diària o pateixen problemàtiques fami-
liars. 

El servei ofereix atenció personal a 
través de treballadores familiars que 
donen suport a la unitat familiar fent 
acompanyaments al carrer, preparant 
àpats, ajudant en la higiene personal o 
en el control de la medicació, entre 
d’altres. L’atenció domiciliària també 
inclou la neteja de la llar i el servei 
d’àpats a domicili.

Nova licitació de la gestió
L’Ajuntament va treure a licitació a co-
mençament de març la gestió del ser-
vei, que als darrers quatre anys ha es-
tat gestionat per la Fundació Germans 
Aymar i Puig. El pressupost de licitació 
es d’un import màxim de 221.718€ 
(IVA inclòs), la durada del contracte és 
de dos anys, prorrogables dos més, i el 
termini de presentació d’ofertes finalit-
za el 26 d’abril. 

Les principals novetats de la nova 
contractació és que es demana forma-
ció específica en protecció a la infància 
i a la gent gran, amb la voluntat d’obrir 
el ventall del servei amb un perfil pro-
fessional d’integrador o educador soci-
al que pugui potenciar el treball en 
casos d’atenció a les famílies en situa-
ció de risc social en el marc de la vida 
quotidiana a domicili. El plec de licita-
ció també inclou nous serveis a desen-
volupar en un futur, com ara el d’àpats 
en companyia per a persones autòno-
mes que viuen soles. En l’adjudicació 
es tindran en compte els criteris de 
qualitat i l’oferta econòmica. 

Des de la seva implantació l’any 
2008, el SAD no ha parat de créixer en 
número d’usuaris/es, hores d’atenció i 
recursos destinats. Actualment el SAD 
dóna servei a un total de 70 persones, 
21 homes i 49 dones. 

Servei de Teleassistència
A part dels diners destinats al SAD, 
l’Ajuntament aporta anualment més de 
16.000€ al servei de teleassistència. 
Aquest servei, que permet el control i 
vigilància de la gent gran que viu a 
casa seva, és gratuït pels usuaris i el 

cost l’assumeixen l’Ajuntament i la Di-
putació. Actualment disposen d’aparell 
de teleassistència 258 alellencs i ale-
llenques.

Les xifres 2014-2017

Despesa total del contracte: 689.891 euros
Despesa anual contracte: 172.472 euros
Usuaris/usuàries actuals: 21 homes i 49 dones
Hores totals de servei: 36.496 hores
Àpats totals servits a domicili: 15.451 àpats
Servei de teleassistència: 258 persones 

Honorio Carrasco és un dels usuaris del SAD, en la imatge la treballadora social que li porta l’àpat a domicili. 

Conxita Ventejo rep el servei d’una hora setmanal de neteja que presta l’auxiliar de llar. 
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Les finques afectades per la regularització 
cadastral liquidaran l’IBI en un únic pagament 
·······················································································································································
Al mes de maig l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) enviarà les liquidacions de l’IBI al més del miler de propietats 

afectades per la regularització cadastral promoguda per la Direcció General del Cadastre que depèn de l’Estat.  
·······················································································································································

L’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació (ORGT) enviarà el mes de 
maig les liquidacions de l’IBI actualit-
zades al més del miler de propietaris 
de finques urbanes i rústiques d’Alella 
en les quals s’han detectat alteracions 
cadastrals en el procés de revisió realit-
zat per la Direcció General del Cadas-
tre, que depén de l’Estat. Les liquidaci-
ons es faran en base a les dades 
actualitzades del cadastre correspo-
nent a l’exercici 2018 i els contribu-
ents tindran un termini de dos mesos 
per poder fer l’abonament de l’impost 
en un únic pagament, amb indepen-
dència de si tenen o no domiciliats els 
rebuts.

En aquesta liquidació no s’inclouran 
els endarreriments corresponents a un 
màxim de quatre anys enrera de la part 
que no estava declarada al cadastre i 
que ha aflorat ara amb la regularització 
promoguda per l’Estat. Per fer el paga-
ment dels endarreriments, l’ORGT envi-

arà una segona liquidació previsible-
ment dins d’aquest mateix exercici, en 
una data encara pendent de concretar.

Regularització a nivell estatal
La Direcció General del Cadastre ha 
dut a terme la regularització cadastral 
a tot el territori de l'Estat amb l’objectiu 
d’identificar noves construccions, am-
pliacions de les existents, reformes o 
rehabilitacions que no hagin estat co-
municades per part dels seus propieta-
ris al Cadastre. 

El canvi d’abastament fa variar el gust de l’aigua 
En les últimes setmanes s’ha notat un 
canvi de gust de l'aigua potable que se 
subministra al municipi. Aquesta vari-
ació està motivada pel canvi provisio-
nal de les fonts d'abastament de l’ai-
gua que subministra Aigües Ter 
Llobregat (ATLL) a diferents municipis 
del Maresme.

En situacions normals, Alella rep 
l'aigua del Ter, però des de mitjan març 
l'abastament es barreja, en diferents 
proporcions, amb l'aigua de la dessali-
nitzadora de la Tordera. L’aigua del Ter 
té una mineralització mitjana, amb una 
proporció majoritària de calci i bicarbo-
nats en la seva composició mineral 

mentre que l’aigua dessalada té una 
mineralització molt més dèbil. Aquest 
canvi en la proporció de sals minerals 
fa que l’aigua tingui una percepció or-
ganolèptica (de sabor i olor) diferent a 
l’aigua que arriba únicament del Ter. 
Segons ATLL, l’aigua de la dessalinit-
zadora de la Tordera té les mateixes 
garanties sanitàries, de qualitat i pota-
bilitat.

La concessionària té previst retor-
nar a les vies habituals d’abastiment 
quan es restableixi el funcionament de 
la dessalinitzadora del Llobregat, que 
ha estat malmesa pels temporals marí-
tims. Des de mitjan març l’aigua té un gust diferent. 

El número d’expedients de regula-
rització cadastral oberts al municipi va 
ser de 1.118, si bé aquesta xifra pot 
variar al final del període d’aplicació 
del procediment. 

Els immobles que tributen correcta-
ment no estan afectats per aquest pro-
cediment, que depèn directament de 
l’Administració de l’Estat, i, per tant, 
els seus propietaris no han rebut cap 
tipus de notificació i podran pagar l’im-
post en els terminis establerts en el 
calendari fiscal.
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·······················································································································································
S’ha instal·lat un sistema d’avisadors acústics que la persona cega pot activar amb un comandament a distància. 

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

Les persones invidents podran despla-
çar-se per Alella d’una manera més fà-
cil a partir d’ara gràcies a l’adaptació 
que s’ha fet dels semàfors del municipi 
perquè puguin creuar amb major segu-
retat. Es tracta d’un sistema d’avisa-
dors acústics per a invidents que funci-
ona amb un comandament a distància 
que activa la persona cega quan 
s’acosta al pas de vianants. Quan es 
pitja el comandament, el semàfor emet 
el senyal que indica que es pot traves-
sar. La persona invident pot saber quan 
el semàfor està verd a través del so. 
D’aquesta manera s’aconsegueix que 
els avisos acústics només s’activin 
quan algú ho requereix expressament. 

La iniciativa, duta a terme per 
l’àrea de Serveis Municipals, respon a 
la petició expressada per una veïna del 
municipi, que ja disposa del comanda-
ment facilitat per l’ONCE, i té per ob-
jectiu facilitar els desplaçaments de les 
persones invidents del municipi i tam-
bé afavorir que les persones d’aquest 

Semàfors adaptats per a invidents

El Síndic de Greuges d’Alella 
comença a treballar 

La primera setmana d’abril comença a 
treballar la Sindicatura Municipal de 
Greuges d’Alella. L’oficina del síndic, 
càrrec que ocupa l’alellenc Raúl Mora-
les, s’instal·larà en un espai indepen-
dent de les oficines municipals, a la 
planta baixa de l’Ajuntament, on havia 
estat instal·lada l’oficina de Promoció 
econòmica i també l’antic jutjat de pau. 

L’horari d’atenció al públic serà tots 
els dimecres, de 12 a 13.30h, tot i 
que el síndic també atendrà les con-

sultes ciutadanes fora d’aquest horari 
demanant cita prèvia a l’OAC o a tra-
vés del correu electrònic alella.sin-
dic@alella.cat. 

El Ple de l’Ajuntament del 22 de fe-
brer va aprovar per unanimitat el nome-
nament de Raúl Morales, veí de Mas 
Coll, com a Síndic Municipal de Greu-
ges. Ell va ser el candidat escollit per 
tots els grups municipals entre les deu 
persones —set homes i tres dones— 
que es van presentar a la convocatòria. 

···································································································
La Sindicatura Local d’Alella s’instal·la a la planta baixa de l’Ajuntament, a 
l’antic jutjat de pau, i atendrà al públic els dimecres de 12 a 13.30h. 

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

L’Ajuntament ha invertit més de 17.700 euros en l’adaptació dels semàfors amb el sistema d’avís per a invidents. 

col·lectiu puguin visitar i desplaçar-se 
pel poble amb més seguretat i autono-
mia. 

Una dotzena d’encreuaments 
En total s’ha instal·lat el sistema en  
una dotzena d’encreuaments semafò-
rics de la quinzena que hi ha al muni-
cipi. Per poder adaptar els semàfors, 

s’ha hagut d’afegir un tercer mòdul als 
dos que ja tenen per indicar el pas i la 
parada de vianants, que no tindrà cap 
senyal visual per a vianants. Els semà-
fors nous ja duen incorporat el sistema 
de manera que no cal afegir cap mòdul 
addicional. 

El cost de l’adaptació dels semàfors 
ha estat de 17.778€. 

Subvencions a les entitats 
El 16 d’abril finalitza el termini per 
demanar les subvencions de caràc-
ter ordinari per a les activitats de 
les entitats. El termini per demanar 
les subvencions amb caràcter 
extraordinari finalitza el 16 d’octu-
bre. Més informació a www.alella.
cat/subvencionsentitats. 

Parades de Sant Jordi 
Fins al 18 d’abril es poden presen-
tar les sol·licituds per a la instal-
lació de parades de Sant Jordi. 
Poden optar els comerços locals, 
entitats, escoles, clubs esportius, 
residències o similars de l’àmbit 
local. Les sol·licituds s’han de pre-
sentar, juntament amb la documen-
tació requerida, a l’OAC. Es podran 
vendre roses naturals i artificials, 
llibres nous i de segona mà i objec-
tes de marxandatge. 

································································································
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Monitors per a l’Adrenalina
L’Espai Jove està preparant l’Adre-
nalina de l’estiu —el programa 
d’activitats adreçat a adolescents 
que es farà del 2 al 20 de juliol— 
i busca monitors/es que hi vulguin 
treballar, ja sigui com acompa-
nyants o com a talleristes. També 
ha obert un qüestionari perquè els 
i les adolescents puguin expressar 
les seves preferències en les acti-
vitats que s’organitzen. Més infor-
mació a l’Espai Jove i a www.ale-
llajove.cat. 

L’Aula d’estudi obre el 16 d’abril 
per preparar la selectivitat 
L’Espai Jove posa a disposició dels 
estudiants de Batxillerat un aula 
d’estudi al 2n pis de les antigues 
Escoles Fabra perquè puguin pre-
parar-se amb tranquil·litat i como-
ditat els exàmens de selectivitat. 
L’espai obrirà del 16 d’abril al 12 
de juny, de 17 a 20h. 

Durant dues setmanes, del 22 de maig 
al 3 de juny, Alella retrà homenatge a la 
gent gran del poble amb la celebració 
de la 11a edició de les Jornades de la 
Gent Gran Activa. El programa inclourà 
tallers, sortides, propostes intergenera-
cionals, espectacles, balls, pràctiques 
esportives i tot un ampli ventall d’activi-
tats que pretenen propiciar les interre-
lacions de la gent gran del poble.

Les Jornades clouran el 3 de juny 
amb el 77è Dinar d’Homenatge a la 
Gent Gran. El dinar és gratuït per a les 
persones majors de 65 anys empadro-
nades a Alella. 

Sortida al teatre
Enguany la sortida al teatre s’avança a 
les Jornades. Serà el 13 de maig al Tea-
tre Condal per veure l’obra El fantasma 
de Canterville, protagonitzada per Joan 
Pera. El preu serà de 21€ i el pagament 
s’ha de fer abans del 9 de maig. 

 
Paraules des d’Alella 
El recull de Relats des d’Alella arriba a 

Preparatius per a les Jornades de la Gent Gran

Una imatge dels voluntaris i voluntàries de l’arròs al final de 76è Dinar d’Homenatge a la Gent Gran de l’any passat. 

la seva novena edició. La iniciativa pre-
tén fomentar els hàbits literaris entre la 
població més gran del municipi i recupe-
rar la memòria històrica del poble, a tra-
vés de les vivències de la gent gran 

d’Alella. Poden participar les persones 
majors de 60 anys residents a Alella. Els 
escrits s’han de presentar a la Biblioteca 
Ferrer i Guàrdia abans del 10 de maig. 

Reconeixement a les parelles d’or
L’Ajuntament fa un reconeixement a les 
parelles que celebren les noces d’or. 
Els matrimonis d’Alella casats l’any 
1968 que hi vulguin participar s’han 
d’inscriure al Casal de la Gent Gran 
Can Gaza abans del 4 de maig. Més 
informació www.alella.cat/jornades-
gentgran.

Procés participatiu jove
La regidoria d’Adolescència i Joventut 
ha iniciat un procés participatiu per tal 
que els joves i adolescents del poble,  
d’entre 12 i 30 anys, decideixin quines 
activitats volen fer pel Cap de Setmana 
Jove que enguany se celebra els dies 
20 i 21 de juliol. Per poder participar i 
fer aportacions només cal emplenar el 
formulari que trobareu a la pàgina 
www.alella.cat/capdejove i apuntar-se 
a la jornada participativa prevista per 

al dissabte 21 d’abril, de 10 a 17h, a 
l’Espai Jove. A la jornada es debatran 
les propostes presentades i es crearan 
comissions de treball. Després de la 
feina tots els joves i les joves comparti-
ran un dinar. Per tal d’animar el jovent 
a participar, també es faran campa-
nyes informatives a l’Institut, en dife-
rents punts de trobada del jovent del 
municipi i aprofitant algunes de les ac-
tivitats programades a l’Espai Jove.

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

Inscripcions a Can Gaza

Inscripcions a les activitats:
24, 26 i 27 d’abril, de 10 a 13h 
3, 4, 8, 10 i 11 de maig, de 10 a 13h i de 15 a 18h 
Venda de tiquets pel dinar:
15, 17 i 18 de maig, de 10 a 13h i de 15 a 18h
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La Caminada arriba el 15 d’abril

Música d’aquí a Can Lleonart amb 
Joan Miquel Oliver i Marina Rossell

Can Lleonart té dos convidats excepcio-
nals al Cicle de Músiques del Món del 
programa de primavera: Joan Miquel 
Oliver i Marina Rossell. El que va ser 
fundador, compositor i guitarrista d’An-
tonia Font presentarà el nou àlbum 
Atlantis el 4 de maig a les 21h. Marina 

Rossell tancarà el cicle el 21 de maig 
en un concert farcit de cançons de 
lluita, amb temes mítics i plens de força 
que s’han convertit en himnes. Les 
entrades per als dos concerts, que 
tenen un preu de 5€, es podran adqui-
rir de forma anticipada a partir del 23 
d’abril. 

Tertúlies amb renom 
El programa de primavera té un cartell 
de tertulians molt guarnit. A la tertúlia 
musical del ja habitual Joan Vives, se 
sumen dues propostes programades per 
la Comissió de Cooperació Internacional 
en les quals podrem conèixer en pri-
mera persona el testimoni del colombià, 
exconvicte rebel de les FARC, Yezid 
Arteta, i del veterà corresponsal de La 
Vanguardia a Beirut, Tomàs Alcoverro. 
A més, coneixerem el projecte Som 
Mobilitat, una iniciativa que persegueix 
reduir el número de vehicles per afavorir 
la sostenibilitat, de la mà dels seus pro-
motors, Arnau Vilardell i Albert Monés. 
Per acabar, gaudirem de les opinions 
sense embuts de l’escriptora i periodista 
Empar Moliner i de les reflexions de 
l’historiador i polític Ferran Mascarell. 

Força participació al concurs de 
la imatge de la Festa de la Verema 
Un total de 47 professionals i 
equips de disseny gràfic —39 més 
que l’edició anterior— s’han pre-
sentat al concurs de la imatge grà-
fica de la 44a Festa de la Verema. 
Aquesta xifra suposa un increment  
de participació molt significatiu  
motivat pel fet de comptar amb el 
suport tècnic de l’Associació de Di-
rectors d’Art i Dissenyadors Gràfics 
(ADG-FAD), que ha estat l’encarre-
gada de recollir les sol·licituds pre-
sentades. Després de valorar tots 
els books presentats, el jurat va 
triar els equips PFP, Sílvia Juàrez i 
Àlex Prieto. Els tres equips finalis-
tes ja han començat a treballar per 
presentar les propostes al jurat el 4 
de maig, que les valorarà i triarà la 
imatge gràfica guanyadora.  

Enquesta per conèixer les 
demandes de l’escola d’adults 
El Centre de Formació d’Adults-
Espai Actiu està fent una enquesta 
per tal de conèixer les demandes de 
la ciutadania i adaptar l’oferta del 
curs vinent a les necessitats detec-
tades en el qüestionari. L’enquesta 
és anònima i es pot contestar a 
través de la pàgina www.alella.cat/
enquestaespaiactiu. 

Calendari de preinscripcions 
Del 13 al 24 d’abril, ambdós in-
closos, es fan les preinscripcions 
al segon cicle d’educació infantil, 
primària i secundària obligatòria.  
Les preinscripcions al primer cicle 
d’infantil es faran del 2 a l’11 de 
maig. Més informació a queestudi-
ar.gencat.cat/ca/ 

En marxa la nova programació jove
L’Espai Jove ja té a punt la progra-
mació adreçada a joves de 16 a 30 
anys. Entre d’altres propostes es 
manté el curs de ioga els dimarts i 
dijous i s’amplien a sis les sessions 
obertes al públic, hi haurà un ta-
ller d’interpretació de somnis, una 
Jumpsession amb grups locals, 
sessions d’entrenament del grup 
d’escalada i es crearà un espai ex-
clusiu de trobades setmanals per 
a dones. Més informació a www.
alellajove.cat. 

Ja està tot preparat per a la XIII Cami-
nada dels Tres Pobles. Des del 19 de 
març estan obertes les inscripcions per 
poder participar en un esdeveniment 
esportiu, saludable i de convivència 
molt esperat tant pels habitants dels 
tres pobles veïns —Alella, El Masnou i 
Teià— com pels afeccionats a les ca-
minades d’altres pobles i ciutats del 
Maresme i del Barcelonès. Enguany, la 
caminada s’avança una mica i es farà 
el diumenge 15 d’abril. 

Ja fa tretze anys que els tres ajun-
taments conviden la ciutadania a com-
partir un diumenge al matí, fent salut i 
reforçant vincles mentre gaudeixen del 

territori compartit. Seran 11 km de re-
corregut per camins de la Vall de Rials 
i del Parc de la Serralada Litoral. 

Els caminants sortiran a les 9h dels 
punts habituals: des del Bosquet d’Ale-
lla, des de la plaça Ramon i Cajal del 
Masnou i des del Poliesportiu El Cim 
de Teià. La Caminada finalitzarà al 
Centre Enoturístic i Arqueològic de 
Vallmora on els participants podran re-
cuperar forces amb un esmorzar popu-
lar. El termini previst d’inscripcions és 
del 19 de març al 12 d’abril o fins a 
exhaurir les 1.500 places. Més infor-
mació i inscripcions a www.lacamina-
dadels3pobles.cat.

Joan Miquel Oliver actuarà el 4 de maig. 

Marina Rossell actuarà el 25 de maig. 

····················································································································································································································································
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Maig poètic amb Espais de Poesia

El mes de maig serà un més poètic a 
Alella gràcies a la celebració de la 11a 
edició d’Espais de Poesia. El programa 
oficial és del 3 al 13 de maig, però hi 
haurà més activitats i punts de trobada 
a l’entorn de la poesia durant tot el 
mes. Com ja és habitual els Espais tin-
dran molts i variats escenaris, tant pú-
blics com privats, i un ampli ventall de 
propostes per viure la poesia des de 
moltes perspectives i amb tots els sen-
tits.

·······················································································································································
Diferents espais públics i privats es convertiran en escenari d’activitats i espectacles poètics. 
·······················································································································································

Del 3 de maig al 10 de juny
Abracadabra
Exposició de Jordi Pagès Morera
Dijous 3 de maig 
20h Inauguració de l’exposició Abracadabra
I tot seguit...
Ovidi 4 espectacle poètic a càrrec de Mireia 
Vives, David Caño, David Fernàndez i Borja 
Penalba.
Divendres 4 de maig 
18h Poetada jove recital de Maria Sevilla i Guim 
Valls, amb els alumnes del taller de poesia, 
coordinat per Queralt Morros i Marçal Parcerisa
22h Joan Miquel Oliver concert Cicle Músiques 
del Món de Can Lleonart 
Dissabte 5 de maig
12h A la riba obscura, Víctor Català i Mercè 
Rodoreda conversa-recital amb Marta Cardona 
(violí) i Dolors Miquel (poeta) 
Dimarts 8 de maig
20h Sense estança espectacle poètic-musical a 
càrrec d’Enric Arquimbau, Mariona Casanovas 
amb música d’Emili Cuenca 
Dijous 10 de maig
18.30h Envers el vers recital
Presentació del treball poètic realitzat per 
Josep Pedrals amb alumnes de l’Institut
21h El cor de les paraules club de lectura 
Oriol Izquierdo parla de Montserrat Abelló
Divendres 11 de maig 
20h Poemes visuals espectacle per a grans i 
petits inspirat en la màgia dels poemes visuals 
de Joan Brossa. A càrrec de Jordi Bertran
Dissabte 12 de maig
12h Forats presentació-recital
Presentació de la publicació de l’obra “Forats”  
guanyadora del 21è premi de poesia Alella a 
Maria Oleart de Carla Fajardo
19h A punt  presentació
Recital presentació de l’obra “A punt” de Núria 
Pujolàs, Lali Ribera i Jordi Roig. Coordinat per 
Albert Calls 
Diumenge 13 de maig
12h XXXV Mostra Literària del Maresme 
Lliurament de premis de la fase de local

Més activitats a l’entorn de....
Més informació www.alella.cat/espaisdepoesia 
Espais de Poesia 2.0. Omplim la xarxa de poesia 
#epoesialella18

“Ovidi 4”, espectacle poètic per començar.

Imatge de l’exposició “Abracadabra”.

El programa arrencarà el 3 de maig 
amb la inauguració de l’exposició 
“Abracadabra”, de Jordi Pagès i l’es-
pectacle poètic Ovidi 4, amb Mireia 
Vives, David Caño, David Fernàndez i 
Borja Penalba. 

Durant els deu dies següents hi 
haurà moltes oportunitats per escoltar 
la creació poètica i literària de molts 
escriptors i escriptores de dins i fora de 
Catalunya. Entre d’altres, enguany pas-
saran pels espais Joan Miquel Oliver, 
Dolors Miquel, Marta Cardona, Maria 
Sevilla, Guim Valls, Enric Arquimbau, 
Emili Cuenca, Mariona Casanova, Jo-
sep Pedrals, Jordi Bertran, Núria Pujo-
làs, Lali Ribera, Jordi Roig, Oriol Izqui-
erdo i Carla Fajardo. Marçal Parcerisa, 
i Queralt Morros, dirigiran un taller de 
poesia per a joves el 30 d’abril i el 2 de 
maig a l’Espai Jove. 

Guardons a l’Espais de Poesia
Dins dels espais, el 12 de maig es pre-
sentarà al celler Alta Alella el llibre Fo-
rats, de Carla Fajardo, l’obra guanya-
dora de la darrera edició del premi de 
poesia Alella a Maria Oleart. El darrer 
acte serà el lliurament de premis de la 
XXXV Mostra Literària del Maresme, 
que es farà el 13 de maig.

“Abracadabra”, a Can Manyé 
Abracadabra és una locució aramea 
que vol dir “mentre parlo, vaig creant”. 
Aquest és el concepte origen del pro-
jecte multidisciplinari que porta a Can 
Manyé l’artista granollerí Jordi Pagès, 
del 3 de maig al 10 de juny.  El treball 
reuneix una quarantena d’obres —
apunts, collages, poesia, partitures— 
sense pretensions de ser una mostra 
d’art, ni una exposició d’art, sinó una 
finestra per mostrar propostes, algunes 
d’acabades, d’altres en procés, però 
totes, amb la raó de despertar la crea-
tivitat, segons paraules del propi artis-
ta. L’exposició es durà a terme a tres 
espais: La fàbrica de les arts Roca Um-
bert, Can Manyé i el Convent.
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·······················································································································································
El 10 de maig es posaran a la venda les entrades del Festival que se celebrarà del 16 de juny al 21 de juliol.  
·······················································································································································

El Festival d’Estiu ja té perfilats el cartell 
i els escenaris. Com l’any passat, les en-
trades s’avancen al 10 de maig i en-
guany amb més motiu perquè l’inici del 
Festival s’avança a la primavera. El tret 
de sortida es donarà el 16 de juny amb 
una nova proposta i un nou escenari: la 
projecció de l’òpera Manon Lescaut, 
dins del programa del Liceu a la Fresca, 
a la Plaça de l’Ajuntament. L’òpera de 
Puccini narra la història de l’ascensió i 
caiguda de la cortesana Manon, inter-
pretada per tres aclamats tenors, el 
nord-americà Gregory Kunde, el tiner-
feny Jorge de León i el porto-riqueny 
Rafael Davila, que es reparteixen el pa-
per de Des Grieux, i dues sopranos titu-
lars, la ucraïnesa Ludmyla Monastyrska 
i la italiana Maria Pia Piscitelli. La pro-
jecció és gratuïta i es farà al mateix 
temps a diferents escenaris catalans.

Joan Dausà als Jardins  
Joan Dausà torna enguany al Festival 
—després de la bona acollida que va te-
nir al parc de Can Sors ara fa cinc 
anys— per presentar el seu tercer disc 
Ara som gegants que veurà la llum el 18 
d’abril. Serà el 6 de juliol als Jardins de 
Cal Marquès. En aquest mateix escena-
ri, actuarà l’endemà, el 7 de juliol, la 
Bas Kisjes Big Band, una curiosa banda, 
dirigida pel compositor holandès Bas 
Ksjes, formada per músics amateurs de 
diferents professions als que els uneix el 
seu entusiasme per la música. 

Alta Alella i Bouquet d’Alella 
El programa inclou actuacions musicals 
i propostes familiars als cellers Alta Ale-
lla i Bouquet d’Alella, amanides amb vi 
i gastronomia. Les cites són a Alta Ale-
lla, el 5 de juliol amb el concert de Pau-
la Valls i el 8 de juliol amb l’activitat 
infantil. Tancarà el Festival el concert 
de Paula Domínguez i Vicenç Solsona el 
21 de juliol a Bouquet d’Alella, precedi-
da de la proposta familiar i gastronòmi-
ca d’aquest celler. Més informació a 
www.festivalalella.cat.

Joan Dausà presentarà el seu nou treball “Ara som gegants” el 6 de juliol als Jardins de Cal Marquès. 

La Bas Kisjes Big Band actuarà el 7 de juliol als Jardins de  Cal Marquès. 

El Liceu a la Fresca porta a Alella la projecció de l’òpera “Manon Lescaut”, el 16 de juny a la Plaça de l’Ajuntament.

El Festival d’Estiu pren forma
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Grups municipals (Aquest espai se cedeix als grups municipals que decideixen l’ús que en volen fer. La publicació no es fa responsable del contingut dels escrits)

ERC + SUMEM PER ALELLA 

GENT D’ALELLA La Riera, la Rambla d’Alella

Durant la campanya del 2007, MM va telefonar al 
nostre mòbil per presentar-se i demanar una reunió 
per conèixer-nos. Ens vam trobar a l’Illa i MM ens 
va parlar de les vinyes, dels Escolapis i de la Riera. 
S’imaginava una Rambla connectant El Masnou 
amb Alella i arribant fins Alella Parc. Una Rambla 
amb terrasses, quioscs, glorietes per fer-hi música, 
carril bici, espai per a gossos.... lloc d’esbarjo i de 
passeig, lloc per a pujar caminant des del mar i 
comprar i consumir a Alella; lloc per a petits i per 
a grans; per a gaudir i compartir; per a fer poble i 
transitar entre el mar i la muntanya. La Rambla de 
Barcelona era una riera. A l’igual que els magnífics 
passeigs que altres pobles del Maresme han fet de 
les seves rieres.

Aquí, els governs d’ERC han donat l’esquena 
als Escolapis i a la Riera. Tímides actuacions des 
d’aquella exposició d’idees de grans arquitectes, feta 
l’any 2006, que segmentava la Riera en sis trams. 
En 12 anys, només dos, els dos més curts, senzills 
d’entomar i més innecessaris, han estat remodelats. 
Els més innecessaris perquè, tant el tram de Les 
Heures fins a Maria Estrada com de Maria Estrada 
al Pou Sorrenc, ja eren accessibles. Inclús mesos 
abans s’havia refet tota la vorera des de les Heures; 
vorera que es va desfer tot i estar acabada d’estrenar.

Ens volen esclafats. No ho aconseguiran.

Escrivim aquestes línies amb el cor ple de tristesa, 
indignació, impotència. Hem assistit un cop més 
a una injustícia perpetrada per l’estat espanyol. 
Cinc bones persones han estat empresonades 
aquest divendres per uns delictes que no han 
comès i una altra ha emprès el camí de l’exili per 
no córrer la mateixa dissort. Amb ells, ja tenim nou 
persones empresonades i sis exiliades. A moltes 
d’elles se les acusa de rebel·lió, un delicte que 
requereix d’alçament violent. Tots sabem que de 
violència no n’hi ha hagut en tots aquests anys i 
que el moviment independentista és profundament 
democràtic i no-violent. Però això no els atura. Com 
que no hi ha hagut violència, se la inventen! Ells 
diuen que persegueixen delictes, però en realitat 
persegueixen idees. L’estat espanyol ha posat tota 
la seva maquinària a treballar contra els anhels 
de llibertat de milions de catalans i catalanes, 
contra les nostres institucions, contra el nostre 
sistema educatiu, contra els avenços socials que el 
Parlament de Catalunya ha legislat aquests últims 
anys. 

Davant d’aquest embat salvatge de l’estat 
espanyol, la única resposta possible és transformar 
la tristesa en fermesa, la indignació en determinació 
i la impotència en convenciment de la nostra 

Entre tant, ni l’arribada al Camp de Fútbol ni a 
Alella Parc, encara impracticable ni a peu ni en bici,  
s’ha resolt. Com tampoc la potencial “Rambla” que 
ens podria connectar des del pont sota  l’autopista 
fins El Masnou. I en aquest 4 mandats i 16 anys 
de govern, l’Ajuntament ha bellugat entre 10 i 
14 milions d’euros cada any, destinant a la Riera 
menys d’un milió, això sí, en gran part, del famosos 
fons Zapatero. Per això aquest procés participatiu 
depauperat, probablement perquè no és vinculant i 
la gent vol participar quan serveix per alguna cosa, 
no entra en quin tram necessita una reforma  amb 
més urgència, que és el que des de Gent d’Alella 
sempre hem reclamat: que el veïns decideixin primer 
sobre quines inversions, i a continuació, sobre com 
han de ser els equipaments i urbanitzacions. 

Per cert, MM és una veïna del poble des de 
fa més de 30 anys que 
voldria que els seus fills 
s’haguessin quedat a 
viure a Alella amb els 
seus nets.

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

força democràtica i pacífica. Perquè ara ja no es 
tracta només de defensar el dret del poble català a 
decidir el seu futur polític sinó de defensar també 
la democràcia i els drets civils i polítics que estan 
greument amenaçats.

Mentre escrivíem aquest text, els esdeveniments 
s’han precipitat amb la detenció del President 
Puigdemont a Alemanya. Arreu de Catalunya hi 
ha hagut manifestacions de suport al President 
i per demanar la seva llibertat i la de la resta 
de presos polítics. Malauradament en algunes 
ocasions hi ha hagut enfrontaments i carregues 
policials que han resultat amb diversos ferits. Les 
mobilitzacions hauran de continuar però han de ser 
sempre pacífiques, o estarem donant arguments a 
aquells que construeixen mentides sobre el món 
independentista. No caiguem en paranys per fer-
nos reaccionar de manera violenta. És el que volen. 
No els ho donem.

Us volem a casa Dolors Bassa, Toni Comín, 
Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Quim Forn, Anna 
Gabriel, Oriol Junqueras, Clara Ponsatí, Lluís Puig, 
Carles Puigdemont, Raül Romeva, Marta Rovira, 
Josep Rull, Jordi Sánchez i Meritxell Serret. No 
esteu sols! Llibertat presos polítics!

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 La primera modificació del POUM

En el darrer Ple s’ha aprovat inicialment la primera 
modificació del POUM. La proposta fa un bescanvi de 
cromos entre sòl d’equipaments i sòl destinat a zones 
verdes, dels àmbits de Can Doctor i la zona esportiva 
de la creu de Pedra respectivament, per permetre 
l’ampliació del Gimnàs, a càrrec del concessionari, i 
la instal·lació d’una planta de biomassa que abasteixi 
el poliesportiu i el Gimnàs finançada íntegrament amb 
subvencions. Respecte l’aprovació inicial del projecte 
el grup d’Alternativa per Alella formularem al·legacions 
donat que hi ha diversos punts que creiem millorables: 
1r. En l’àmbit de Cal Doctor el canvi consisteix en 
reduir la meitat del sòl d’equipaments previstos (que 
a la pràctica són zona enjardinada) mantenint-ne 
1.643 m2 com a crèdit per a futures modificacions 
amb destí a qualsevol ús d’equipament en qualsevol 
àmbit del municipi. Acreditat que el sòl d’equipaments 
a Cal Doctor no és funcional,  caldria modificar el 
destí del mateix pensant en el sentit propi del POUM.  
Les modificacions del planejament haurien de ser 
extraordinàries i no servir de banc de sòl per anar 
gastant crèdit de terres sobre la marxa (del govern). 
Mantenim fresc el record de la disbauxa modificadora 
de l’anterior planejament d’Alella que va portar a 
redactar el nou POUM amb perspectiva de no caure 
en els mateixos errors. 2n La planta de Biomassa 

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Perseverança contra la repressió 

En el Ple de març vam presentar una iniciativa que 
permetrà donar el nom d’1 d’Octubre a un espai 
del nostre poble. Aquesta moció va ser aprovada 
per unanimitat, fet que agraïm profundament 
als companys i companyes del Plenari per la 
importància i el simbolisme que això representa.

Mentre es llegia la moció, un grup de ciutadans 
van marxar de la sala de Plens. No farem comentaris, 
realment no els mereixen. Aquesta manera de fer 
és la que domina l’estat espanyol. Una manera 
de fer autoritària i inquisitiva que els impedeix 
entendre que existeixen d’altres maneres de pensar 
i per tant els impedeix respectar la pluralitat de 
pensaments. Una pluralitat que la viuen com 
un atac a les seves creences i simbologies; una 
pluralitat per ells perillosa, doncs posa de manifest 
el seu anquilosament intel·lectual i la seva manca 
de flexibilitat per poder explorar d’altres maneres 
d’entendre la vida. Per ells les coses són a la seva 
manera o no són. I si no són, cal destruir-les.

 Vam aprovar la moció per unanimitat i just 24 
hores després eren engarjolats 5 innocents més, 
tot agreujat amb la retenció per part de la policia 
alemanya del President Puigdemont, fet que ens 
porta a una situació d’extrema gravetat política i 
social. Defensar legítimament el pensament de més 

està previst que funcioni amb estelles, i d’acord amb 
el projecte, seria possible fer-ho amb estelles dels 
boscos del maresme. Actualment no existeix cap 
productor d’estelles a la comarca i la nostra proposta 
de preveure un senzill equipament municipal per a 
fer-ho possible (aprofitant també el consum de Can 
Magarola) fins ara ha estat descartada. El propi 
projecte recull que la inversió comportarà un estalvi 
aproximat de 29.000 euros/any. Pel que cal determinar 
com repercuteix l’estalvi que beneficia al concessionari 
en el bé públic i si és viable utilitzar-lo per invertir en 
el projecte municipal d’aprofitament de la biomassa 
forestal local i que seria també una bona mesura de 
prevenció d’incendis. 3r. El projecte comporta retirar 
la placa solar del Gimnàs. A consulta d’aquest grup 
el govern afirma que es garanteix la recol·locació de 
la placa –actualment connectada a xarxa i generant 
uns 50€/mes d’ingressos per producció– però que pot 
ser desconnectada al ser un rendiment econòmic baix. 
Entenem que cal mantenir-la connectada a fi de que la 
única acció respecte l’energia solar d’aquest mandat 
no sigui precisament eliminar la única inversió feta 
mai al respecte per l’Ajuntament. Així doncs, esperem 
arribar a un acord respecte les al·legacions i poder 
votar a favor de l’aprovació definitiva de la modificació 
del Pla i el projecte. 

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

de 2 milions de persones és delicte a Espanya. Gent  
normal, amb vides normals i famílies normals que 
fan el que el poble de Catalunya els ha encomanat. 
Aquest és el “gran delicte” que han comés i que 
els manté de forma indefinida tancats, mentre 
delinqüents confessos poden moure’s lliurement 
per on volen. Aquesta és la “justícia espanyola”, 
una farsa i una hipocresia, indigna en tota la seva 
dimensió.

Aquests que van marxar ens volen també a la 
presó. Aquests que omplen les xarxes de porqueria 
contra qualsevol que no pensi com ells o elles, ens 
volen a la presó. Ho sabem i no us permetrem que 
el vostre odi i la vostra rancúnia ens afecti el més 
mínim. Heu de saber que contra la vostra aversió 
al diferent, nosaltres persistirem. No ens rendirem, 
perquè Sí existeixen d’altres maneres de fer. Perquè 
Sí desitgem la llibertat en tot el seu abast, perquè 
les vostres limitacions i mancances no impediran 
que el nostre País pugui ser com vulgui ser i no pas 
com ens obliguin els de Madrid juntament amb els 
seus sicaris.

La gent del Partit Demòcrata d’Alella lluitarem 
per a que així sigui, des de l’unitat d’acció i la 
responsabilitat que el País ens demana.
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PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS Catalunya 

En aquest darrer ple del mes de març vàrem votar 
favorablement la moció presentada per el Partit 
demòcrata de Catalunya en la que s’insta a anomenar 
un espai del nostre poble “1 d’octubre”. I és que no 
som aliens a tot el que va passar aquell dia i amb 
la brutalitat que van actuar els cossos de seguretat 
envers totes aquelles persones que volien expressar 
de forma pacífica els seus anhels. 

Malauradament, avui Catalunya viu amb el cor 
encongit, uns frapats per una actuació contundent i 
injusta, del poder judicial, i altres per la situació que 
està vivint el nostre país.

Volem afirmar de nou la nostra voluntat de fer un 
esforç d’empatia amb tots els ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya, també pels colpits per situacions 
judicials conegudes aquesta darrera setmana, perquè 
empatitzar no és compartir arguments, motivacions 
i objectius, sinó mirar de comprendre les raons dels 
altres.

Estem davant el problema polític més rellevant en 
democràcia des de 1981. Vivim en democràcia però 
certament aquesta ha de guanyar en qualitat. Però 
això no desvirtua l’obligat respecte a la llei vigent i 
a canviar-la des dels mecanismes amb els quals es 
pot dur a terme, respectant la legalitat, l’estat de dret 
i la separació de poders, i el convenciment que els 

Glòria Mans
manscg@alella.cat

problemes polítics només poden trobar solució en la 
política. 

Perquè els jutges no governin, ha d’haver-hi 
govern. No pot haver-hi retorn a la política sense la 
recuperació del control de les nostres institucions 
d’autogovern, i aquest hauria de ser el primer punt 
de qualsevol pla de govern, i això vol dir elegir un 
President que pugui exercir amb plenitud la seva 
tasca i que accepti fer-ho amb respecte a la legalitat 
per no tornar a caure en errors i conseqüències que 
avui tots lamentem.

Cal pensar en el conjunt del país i no només 
en una part, per molt gran que sigui. La majoria 
independentista al Parlament té dret a elegir 
president i formar govern, però han de ser un 
President i un Govern que no oblidin que tenen 
l’obligació de governar des del respecte a la legalitat 
i comptant amb el conjunt de la ciutadania que han 
de representar.

La sortida a aquesta gravíssima crisi 
política, institucional, econòmica i social exigeix 
d’amplíssimes majories.
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Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

Més informació a: 
queestudiar.gencat.cat/ca

Preinscripcions als centres educatius per al curs 2018-2019

Del 13 al 24 d’abril es 
fan les preinscripcions 

al segon cicle 
d’educació infantil, 

primària i secundària 
obligatòria. 

Segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria 
Període de preinscripció del 13 al 24 d’abril (per Internet fins a les 24h del 
24 d’abril).
Els horaris per fer les preinscripcions són els següents:

Escola Fabra: de dilluns a dijous de 9 a 13.30h i de 15 a 16.30h. Diven-
dres de 9 a 13.30h.
Escola La Serreta: consulteu l’horari https://escolaserreta.wordpress.com/ 
Institut Alella: de dilluns a divendres de 9 a 14h. Dilluns de 15.30 a 17h.

Primer cicle d’educació infantil (llar d’infants)
Període de preinscripció del 2 de maig a l’11 de maig.

Batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i d’arts plàstiques i disseny
Període de preinscripció del 14 al 24 de maig.

Programes de formació i insercció (PFI)
Període de preinscripció del 15 al 25 de maig. 

Cicles formatius de grau superior i d’arts plàstiques i disseny
Període de preinscripció del 29 de maig al 7 de juny.

Les preinscripcions es poden presentar al centre triat en primera opció o bé per 
Internet a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
Consulteu els centres educatius d’Alella a www.alella.cat/centreseducatius

Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 22 DE FEBRER DE 2018  Consulteu les actes dels plens municipals al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Canvi de règim de retribució de la regidora de Alella Pri-
mer-CP.
El Ple va quedar assabentat del Decret d’Alcaldia en el 
qual s’estima la sol·licitud de la regidora i portaveu del 
grup municipal Alella Primer-CP d’acollir-se al règim retri-
butiu d’assistències establertes per l’acord del Ple Munici-
pal de 9 de juliol de 2015.
El Ple queda assabentat 
Modificació puntual del POUM.
El Ple va posposar per la propera sessió plenària la pro-
posta d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal “Reordenació de zones 
verdes i equipaments de la zona esportiva de La Vera i Cal 
Doctor”, atenent a les peticions expressades pels grups de 
l’oposició que van apel·lar a la manca de temps per poder 
estudiar a fons la proposta. 
Posposat per a una propera sessió 
Elecció del Síndic Municipal de Greuges. 
El Ple va aprovar per unanimitat el nomenament de Raúl 
Morales, veí de Mas Coll de 47 anys i llicenciat en medi-
cina i especialitzat en pediatria, com a primer Síndic Mu-
nicipal de Greuges d’Alella. Morales ha estat el candidat 
escollit per tots els grups municipals entre les deu perso-

nes —set homes i tres dones—  que es van presentar a 
la convocatòria per ocupar aquest càrrec, després de fer 
dues rondes d’entrevistes, una amb tots els aspirants i 
una segona amb les persones seleccionades pels dife-
rents grups. L’elecció és per un termini de cinc anys, 
prorrogables cinc més, però una mateixa persona no 
podrà exercir com a Síndic més de dos períodes con-
secutius. El seu càrrec és incompatible amb qualsevol 
altre mandat representatiu, pertànyer a un partit polític, 
càrrec públic, funció administrativa al servei del mu-
nicipi, organismes públics municipals, empreses amb 
participació municipal i qualsevol activitat professional, 
mercantil i laboral que comporti una relació contractual 
amb el municipi. 
Aprovat per unanimitat 
Moció de Gd’A per la millora de la mobilitat nocturna 
dels veïns i veïnes amb la capital de la comarca.
El Ple va desestimar una moció presentada per Gent 
d’Alella relativa a la millora de la mobilitat nocturna que 
va propiciar un ampli debat en el qual es va parlar tant 
de mobilitat com d’oci nocturn de joves.
Desestimada amb els vots a favor de Gd’A i PDeCAT i el 
vot en contra d’ERC+SxA, AA-CUP i AP-CP. 
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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 d’abril i del 15 al 20 de maig
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.

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 13 d’abril de 10 a 13.30h (www.alella.cat/busconsum).

BUS CONSUM

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:  ABRIL-MAIG 

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
1 de maig                                  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
5 i 6 de maig                             MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
12 i 13 de maig                         BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
19, 20 i 21 de maig                   GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
26 i 27 de maig                         MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

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 
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

SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES 
alella.sindic@alella.cat 
Dimecres, de 12 a 13.30 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

Properes sessions per tramitar DNI electrònic: 27 d’abril (renovació de document) i 5 de maig (recollida).  A Can 
Lleonart, cal apuntar-s’hi prèviament a la Policia Local (tel.93 555 24 12). 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC
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Agenda d’activitats

(*) Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Alella. Més informació a www.alella.cat i alellAPProp (aplicació per a mòbil) 

19h Can Lleonart*
Relat d’un exconvicte rebel. Tertúlia en primera persona, amb Yezid 
Arteta. Es pot recollir l’entrada prèviament. www.canlleonart.com.

Dijous 5 d’abril

10h Plaça dels Germans Lleonart*
Dia Mundial de l’Activitat Física. Estrenem la ruta saludable.

De 17.30 a 19h Pavelló Municipal d’Esports*
Dia Mundial de l’Activitat Física. Estrenem el rocòdrom.

Divendres 6 d’abril

19h Can Magarola*
Biblioteques amb DO. I Concurs Vinstagram. Lliurament de premis.

Dilluns 9 d’abril

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

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Contes en anglès: Storytime for Kids. A càrrec de Kids&Us del Masnou. 

Divendres 13 d’abril

12h Plaça d’Antoni Pujadas*
Ofrena floral d’homenatge a la República.

13h Oficina de Turisme*
Enotast. Celebrem Sant Jordi. Preu 7 euros. No cal inscripció prèvia. 
Mostast. La llegenda de Sant Jordi. alella.ofturisme@alella.cat.

Dissabte 14 d’abril

De 9 a 13h El Bosquet
13a Caminada dels Tres Pobles www.lacaminadadels3pobles.cat/ 
Organitza: Ajuntaments d’Alella, El Masnou i Teià

10h Oficina de Turisme*
Itinerari guiat. Les cases senyorials d’Alella + copa de vi. Cal inscrip-
ció prèvia a 93 555 46 50 i alella.ofturisme@alella.cat.

De 10.30 a 15h Plaça de l’Ajuntament i Institut Alella
Festa del 30è aniversari de l’Institut Alella.
Organitza: Institut Alella  i AMPA. Col·labora: Ajuntament i diverses entitats del poble

Diumenge 15 d’abril

9.30 a 13h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Celebrem Sant Jordi amb les llars d’infants. El cor del drac.

20h Can Lleonart*
Tertúlia. Niccolò Paganini, el violinista del diable, amb Joan Vives. 
Es pot recollir l’entrada prèviament. www.canlleonart.com.

Dijous 19 d’abril 

11.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Xerrada sobre voluntariat. A càrrec de la Fundació Sant Francesc d’Assis.
Organitza: Fundació Sant Francesc d’Assis 

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Canta’m uns contes, conta’m cançons. Celebració de Sant Jordi a 
càrrec de la Coral Municipal i Cristina Armengol. 

20h Can Manyé*
Parlant amb... Col·loqui i acció amb Victòria Pujadas.

Divendres 20 d’abril

De 10 a 18h Espai Jove*
Connecta’t al Capde! www.alella.cat/capdejove. 

Dissabte 21 d’abril

Fins al 15 d’abril “Un món paral·lel”, exposicions itinerant.

Del 3 de maig al 10 de juny  “Abracadabra”, de Jordi Pagès.

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

Exposicions a Can Manyé 

10.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Guies i mapes per conèixer el Parc. Sortida a Can Magarola.

Dissabte 7 d’abril 

10h Oficina de Turisme*
Ruta patrimoni natural. Passejada pel Parc. Antics camins d’Alella. 
Cal inscripció prèvia a 93 555 46 50 i alella.ofturisme@alella.cat.

12h Can Manyé*
Taller familiar per a infants de 3 a 8 anys, relacionat amb l’exposició 
“Un món paral·lel”, que es pot visitar fins al 15 d’abril.

Diumenge 8 d’abril

19h Can Lleonart*
Tertúlia. Som Mobilitat, a càrrec d’Arnau Vilardell i Albert Monés. Es 
recomana recollir l’entrada prèviament. www.canlleonart.com.

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. El vino de la soledad, d’Irene Nemirovsky.

Dijous 12 d’abril 

De 8 a 16h Aparcament de Can Lleonart i rambla d’Àngel Guimerà
VII Trobada de Vehicles Antics i Clàssics. classicsalella@hotmail.es
Organitza: Associació de Vehicles Clàssics i Antics

Diumenge 22 d’abril 

De 9 a 20.30h Diferents carrers i places
Parades de roses i llibres de Sant Jordi.

9.30 Pavelló Municipal d’Esports
Esmorzar de Sant Jordi de la gent gran.
Organitza: Associació de Gent Gran d’Alella

Dilluns 23 d’abril

17h Biblioteca Ferrer i Guàrdia* 
Hora del conte. Paquilxet, el cavaller de l’armadura de paper. 

De 19.40 a 21.45h Espai Jove* 
Descobreix el ioga. 2a sessió el 26/4. Gratuït. www.alellajove.cat.

Dimarts 24 d’abril

7.30 davant de la parada de bus de Can Lleonart* 
Sortida. De Cala Montgó a Sant Martí d’Empúries. www.canlleonart.com

19.30h Can Manyé* 
Literatures amb sentits (43). Gratuït. Inscripció a vinyaserra@gmail.com

Dimecres 25 d’abril

11h Plaça de l’Ajuntament
Recollida de flors (11h) i ofrena floral (12h) a la Mare de Déu Montserrat. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Divendres 27 d’abril

De 19.30h Can Manyé
Literatura catalana. Vine i tasta-la! 1a sessió sobre literatura medie-
val amb Josep Pedrals i Stefano M.Cingolani. 
Organitza: Òmnium d’Alella, el Masnou i Teià amb la col·laboració de l’Ajuntament

Dimarts 17 d’abril

18h Espai Jove* 
Taller de poesia per a joves Inscripcions www.alellajove.cat. 

Dilluns 30 d’abril i dimecres 2 de maig

19h Can Lleonart*
A tot a veu. Recital de cloenda del programa Voluntariat per la Llengua. 

Dijous 26 d’abril



Exposició fins al 15 d’abril  
Diumenge 8 d’abril, 12h

Taller familiar per a infants de 3 a 8 anys

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

 

DEL 3 AL 13 DE MAIG

CAN LLEONART
MÚSIQUES DEL MÓN

JOAN MIQUEL 
OLIVER
divendres 4 maig_21 h
Preu: 5€ 
Entrades a la venda a partir del 23 d’abril


