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L’Ajuntament incorporarà agents interins 
per ampliar els efectius de la Policia 

Obres de pavimentació a Can Comulada, 
Can Magarola i Can Teixidor

La Biblioteca ens convida a cuinar i 
menjar entre llibres
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La plaça 1 d’Octubre
 Alella commemora el primer aniversari del referèndum 
donant nom a un espai públic del municipi. 
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La Plaça de l’1 d’Octubre

ESCOLTAR I ACTUAR

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.  

Novament convoquem la ciutadania a les audiències públi-

ques de barri. La trobada entre el govern i els veïns i veïnes 

que bianualment convoquem des de l’any 2003. Un moment 

per poder parlar de tu a tu amb la ciutadania, d’ explicar 

els principals projectes de poble i dels barris per part del 

govern, i poder escoltar els suggeriments i problemes dels 

seus barris.

Aquestes trobades periòdiques formen part de les diferents 

convocatòries d’audiències públiques que es fan al llarg de 

l’any, per a temes concrets, per explicar el pressupost munici-

pal i les ordenances fiscals, i les audiències fixades per abans 

dels plens que no han tingut la resposta que desitjàvem de 

la gent. Aprofito aquest espai per convidar-vos a venir a totes 

elles.

Escoltem. I de l’escolta i coneixement que tenim del poble 

actuem per millorar els barris. D’aquí a final d’any actuarem 

als carrers de Can Teixidor, Can Magarola, Can Comulada, i 

Canonge i La Font. També ampliarem els carrers Farigola a la 

seva connexió amb Cervantes al barri de l’Eixample, i el carrer 

Santa Madrona al centre, donant així compliment a les afec-

tacions de propietats privades que per ampliar vials s’havien 

determinat en el planejament urbanístic de l’any 1987. Ac-

tuacions en l’enllumenat públic, o la millora del parc de Can 

Sors completaran les intervencions a la via pública d’aquest 

final d’any. Totes elles, unes intervencions que suposen una 

inversió de més d’un milió dos-cents mil d’euros.

Mantenir els carrers i l’espai públic d’un poble de l’extensió 

del nostre és una tasca que no té mai final, però hi treballem 

decididament i constant per tal de fixar uns estàndards, que 

sent millorables, són de qualitat.

6
detectada la presència de vespes 
asiàtiques a Alella
Modificació del Pla especial del Parc de 
la Serralada Litoral 

7
La Biblioteca ens convida a cuinar i 
menjar entre llibres
dues Nits de la Pansa Blanca a Can 
Manyé, dins del programa Vi+

8·9
Alta participació a la Festa de la Verema 
malgrat els aiguats
Les imatges de la Festa 

4
L’Ajuntament incorporarà agents interins 
per ampliar el nombre d’efectius 
Obres de pavimentació a diferents barris 
del municipi

5
Suport a set projectes de cooperació
Tornada a l’escola



3OCTUBRE 2018

L’1 d’Octubre ja té plaça a Alella 
·······················································································································································
La posada del nom de Plaça de l’1 d’Octubre a l’espai públic situat a tocar de la futura biblioteca va ser un 
dels actes destacats de la commemoració del primer aniversari de l’1-O a Alella.
·······················································································································································

Alella ja té una plaça dedicada a l’1 
d’Octubre. L’acord unànime del plenari 
de l’Ajuntament del 22 de març de po-
sar aquest nom a un espai públic del 
municipi en reconeixement a “la resis-
tència que va demostrar la ciutadania 
durant la jornada electoral així com les 
hores anteriors, la capacitat d’organitza-
ció i civisme”, s’ha fet efectiu el 30 de 
setembre, la vigília del dia de les votaci-
ons, dins dels actes de commemoració 
del primer aniversari del referèndum. 

La celebració va partir dels quatre 
edificis que van acollir les urnes (les de-
pendències de Serveis a les Persones,  
La Gavina, les antigues Escoles Fabra i 
el Pavelló Municipal d’Esports). En 
aquests quatre punts es van aplegar 
cap al migdia diferents grups de ciuta-
dans que van anar en comitiva fins a 
l’espai batejat amb el nom de la Plaça 
de l’1 d’Octubre, situat en la confluèn-
cia del Torrent Vallbona amb el carrer 
Avellaners. Aquest espai, que fins ara 
no tenia nom, ha de convertir-se en un 
lloc de trobada per a la ciutadania com 
a porta d’entrada a la futura biblioteca 
d’Alella que es construirà a l’antiga fà-
brica de pintures. L’acte de posada de 

nom va acabar amb la descoberta d’un 
tòtem d’acer corten amb el nom de la 
data electoral, l’urna i una papereta. La 
jornada commemorativa va prosseguir 
amb un dinar popular amb més de 250 
persones, l’escriptura de cartes i mis-
satges als polítics empresonats i exiliats 
i un espectacle familiar a la Plaça de 
l’Ajuntament. A Can Lleonart es va pro-

A l’acte de la posada de nom van ser presents tots els regidors i regidores d’ERC+SxA, a més dels dos representants de Gd’A i el del grup municipal del PDeCAT. 

La memòria de l’1 d’Octubre  

L’Ajuntament anima la ciutadania a participar en una 
iniciativa col·lectiva de posada en comú de les vivèn-
cies personals que van suposar la jornada de l’1’Octu-
bre de 2017,  a partir de la recopilació de fotografies, 
escrits i testimonis. Per tal de poder fer aquest treball, 
la Regidoria de Participació ha encarregat a la Revista 
Alella la feina de recollida de material fotogràfic i 
escrit i a una productora audiovisual l’elaboració 
d’un documental que es va començar a enregistrar 
als actes de commemoració del primer aniversari. 
L’objectiu d’aquest treball es poder tenir un recull del 
què va passar el 1-O a Alella, que pugui quedar en 
un futur a l’arxiu municipal. La intenció és que tota 
aquesta feina pugui quedar enllestida abans del segon 
aniversari de l’1 d’Octubre. 

jectar el documental 1-O i seguidament 
es va fer un correfoc dels Diables del Vi 
d’Alella. 

Els actes van ser organitzats con-
juntament per l’Ajuntament, Òmnium 
Cultural d’Alella, el Masnou i Teià, Ale-
lla per la Independència-ANC, CDR 
Alella,, ERC+SxA, Junts per Catalunya 
i Alternativa per Alella-CUP.

La Revista Alella col·laborarà en la recollida de material.
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Iniciat el procés de creació d’una borsa d’agents 
interins per ampliar els efectius de la Policia Local

L’Ajuntament ha obert un procés ur-
gent i extraordinari de selecció d’agents 
interins per tal de resoldre la manca de 
personal del cos de la Policia Local. La 
Junta de Govern va aprovar el 26 de 

setembre les bases reguladores per 
obrir amb un procediment de màxima 
urgència un procés selectiu per a la 
creació d’una borsa d’agents interins 
de la Policia Local. Igualment, es va 
aprovar la cobertura de dues places va-
cants d’agent i de caporal. 

Es tracta de mesures extraordinàries 
per tal d’intentar resoldre la situació que 
arrossega des de fa mesos aquest servei, 
que ha vist reduït el seu número d’efec-
tius per diferents motius, tot i les incor-
poracions del passat mes de febrer d’una 
agent fixa i dos agents més interins. 

Malgrat la voluntat de l’Ajuntament 
d’incrementar el número d’efectius, les 
restriccions legals de selecció de perso-
nal imposades per la Ley General de 
Presupuestos fa impossible que l’Ajun-

tament pugui treure a concurs totes les 
places vacants que hi ha al municipi.

Les mesures de nomenament ur-
gent van ser acordades arrel de la situ-
ació produïda la nit del 20 al 21 de 
setembre, quan, per primera vegada en 
molts anys, no va treballar cap efectiu 
de la Policia Local durant el torn de nit, 
entre les 22 i les 6 hores. Tot i la man-
ca d’agents locals, derivada de motius 
mèdics sobrevinguts del personal que 
havia de cobrir el servei, la seguretat 
ciutadana del poble va estar garantida, 
en tot moment, pel cos de Mossos 
d’Esquadra amb el suport de la Policia 
Local del Masnou. Mentre es duen a 
terme els procediments de selecció de 
per, es garanteix la cobertura de tots 
els serveis. 

Obres de pavimentació a 
diferents barris del municipi 

Audiències públiques de barri
L’Ajuntament convoca la ciutadania 
a participar a les Audiències públi-
ques de barri que es faran els dies 
22, 23, 24, 29 i 30 d’octubre per 
tal de copsar les inquietuds veïnals i 
facilitar informació sobre les actua-
cions previstes als diferents sectors. 
Les trobades són obertes a tothom i 
es faran a les 19.30h a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament. Més infor-
mació a la contra d’El Full i a la pà-
gina www.alella.cat/participacio.

Nou telèfon de contacte dels taxis
El servei de taxi d’Alella ha posat en 
marxa un nou sistema de contacte a 
través d’una centraleta telefònica 
des de la qual es pot accedir a qual-
sevol vehicle del servei. El nou nú-
mero de contacte és 93 540 13 86. 
La posada en marxa de la centraleta 
coincideix amb la signatura d’un 
acord de col·laboració amb els taxis-
tes del Masnou, a partir del qual es 
donaran recolzament a l’hora de rea-
litzar el servei. Per a concertar el ser-
vei de taxi a demanda cal trucar a 
l’Ajuntament 93 555 23 39. 

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

Imatge de la Caserna de la Policia Local. 

Aquest mes d’octubre està previst l’ini-
ci de les obres de millora de la pavi-
mentació dels barris de Can Magarola, 
Can Comulada i Can Teixidor. L’actua-
ció contempla la reparació, conserva-
ció i substitució dels trams de vorera i 
calçada que està en mal estat en 
aquests tres sectors, a més d’altres in-
tervencions puntuals a altres punts del 
municipi en el quals cal fer reparacions 
urgents per resoldre problemes viaris i 
de seguretat per als vianants que són: 
el carrer de Santa Madrona, la Riera 
Coma Fosca i la rotonda de la Creu de 
Pedra. Les obres es van adjudicar a 
l’agost a Asfaltos Barcino SL per un im-
port de 191.059€ i un termini previst 
d’execució de 9 setmanes. 

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
2015-2019 preveu invertir 250.000€ 
a actuacions de renovació i millora de 
la pavimentació dels diferents nuclis 
del municipi. Els exercicis anteriors, les 

partides es van destinar als barris 
d’Alella Parc i Mas Coll i també a la 
reurbanització del carrer Lleida. 

Actuació als carrers Canonge i Font 
L’Ajuntament també té previst iniciar 
les properes setmanes els treballs de 
reurbanització dels carrers Canonge i 
Font, per tal de reconvertir-los en vials 
de prioritat invertida, amb preferència 
per als vianants, millorant l’accessibi-
litat amb voreres més àmplies. 

L’actuació contempla la demolició 
dels elements existents, la construcció 
de murs i escales, la pavimentació de 
les calçades i voreres i la instal·lació 
d’enllumenat, mobiliari urbà i jocs in-
fantils. 

Els treballs es van adjudicar per 
Junta de Govern el 6 de setembre a 
l’empresa Cosplanns Obras y Servicios 
per un import de 228.446€. El termini 
d’execució previst és de tres mesos. 
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···································································································
Enguany s’han destinat 41.500 euros a projectes a Nicaragua, Ruanda, 
Colòmbia, Gàmbia i els campaments sahrauís de Tindouf.

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

Suport a set projectes de Cooperació Internacional 

L’Ajuntament ha destinat 41.500€, 
3.900 més que l’any passat, a finançar 
set projectes de cooperació al desenvo-
lupament que es duen a terme a Nica-
ragua, Ruanda, Colòmbia, Gàmbia i els 
campaments sahrauís de Tindouf. Els 
ajuts procedeixen del 0,7% del pressu-
post d’ingressos ordinaris destinats a 
cooperació internacional i es donen a 
través del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. Els projectes, que 
es donen a conèixer a la ciutadania en 
la Festa de la Cooperació Internacional 
són els següents: 
-Centre de desenvolupament integral 
per a persones amb discapacitat a Ma-
saya, Nicaragua. Fundació Privada el 
Maresme Pro Persones amb Disminu-
ció Psíquica (6.000€).
-Extensió de la cobertura de l’alfabetit-

zació de les comunitats rames de Blue-
fields, Raas, Nicaragua. Associació 
d’Educació Popular Carlos Fonseca 
Amador (5.000€). 
-Millora de la capacitat productiva i de 
generació d’ingressos en el sector agríco-
la, de 300 famílies dels sectors de Ka-
rangazi i Rwimigaya, districte de Nyaga-
tater, Ruanda. Creu Roja Mataró-Sant 
Andreu de Llavaneres (5.500€)
-FANDEMA: Generació d’alternatives so-
cioeconòmiques dins la cadena de valor 
de l’energia renovable per a la dona, que 
mitiguen el canvi climàtic i promouen la 
igualtat de gènere a Tujereng, Gàmbia. 
Associació Solidança (7.000€).
-Enfortint l’autonomia i l’autogestió 
que exerceixen infància, adolescència, 
joventut i dones del barri Memorial 
Sandino i voltants en el marc del des-

Tornada a l’escola   

L’Escola Fabra, l’Escola la Serreta i 
l’Institut Alella han tornar a recuperar 
l’activitat. Els tres centres educatius 
públics d’Alella van començar les clas-
ses aquest dimecres 12 de setembre 
amb un total de 1.072 alumnes matri-
culats, 643 de segon cicle d’infantil i 

primària i 429 de secundària, 35 més 
que l’any anterior. A l’Escola Fabra el 
curs comença amb 431 alumnes d’in-
fantil i primària, 8 més que a l’inici del 
curs anterior. L’Escola La Serreta co-
mença amb 212 alumnes, 20 més que 
el curs passat. L’Institut Alella arrenca 
el curs amb uns 429 alumnes matricu-
lats a ESO, Batxillerat i el cicle formatiu 
de Grau Superior de gestió comercial i 
publicitat en el sector vitivinícola.

Nou accés a l’Escola La Serreta
Aquest curs l’Escola La Serreta estrena 
un nou accés des del carrer de Les Sure-
res a través d’una rampa que s’ha pavi-
mentat al llarg de tot el recorregut del 
pati d’infantil. Amb aquesta nova entra-
da es pretén facilitar l’accés als alumnes 
amb problemes de mobilitat i al mateix 
temps resoldre els problemes viaris que 
generava l’entrada pel carrer Núria. 

L’Escola La Serreta canvia d’entrada. 

envolupament psicosocial integral, Ni-
caragua (5.500€).
-Incidència d’organitzacions indígenes, 
afros i camperoles en la implementació 
dels acords de pau al nord del Cauca, 
Colòmbia. Col·lectiu Maloka. Colòmbia 
(6.000€). 
-Manteniment del laboratori de la pro-
ducció local de medicaments essencials 
als campaments de refugiats sahrauís a 
Tindouf. Poble Sahrauí. Medicus Mundi 
Mediterrània (6.500€).

Programa de Tutoria entre Iguals 
L’Escola Fabra, l’Escola La Serreta i 
l’Institut d’Alella continuen imple-
mentant aquest curs el programa 
Tutoria entre Iguals (TEI) que va co-
mençar a teixir-se el passat curs 
amb la complicitat dels diferents 
agents implicats de la comunitat 
educativa (docents, monitors, con-
serges, professionals de l’Ajunta-
ment, entre altres). El programa té 
l’objectiu d’actuar per a la preven-
ció de la violència i l’assetjament 
escolar a partir de l’ajuda social, 
emocional i personal de l’alumnat 
tutor i l’alumnat tutoritzat. Aquest 
curs se seguirà implementant el 
projecte per afavorir que els valors 
que es pretenen transmetre es con-
solidin també més enllà de l’àmbit 
escolar. Per explicar què és, com 
funciona l’assetjament escolar i 
com es proposa minimitzar-lo, es 
farà una sessió informativa per a 
totes les famílies el 23 d’octubre, a 
les 19h, a l’Institut d’Alella.

···········································································································
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Detectada la presència 
de vespes asiàtiques a Alella 

Jornades Ferrer i Guàrdia 
d’Innovació Educativa 
El 15 d’octubre finalitza el termini 
per apuntar-se a les 11es Jornades 
Francesc Ferrer i Guàrdia d’Innovació 
Educativa dedicades. Amb el títol El 
repte de l’educació a l’era digital, 
les jornades es faran els dies 6, 7 i 8 
de novembre, de 17 a 20h. S’acaba-
ran el 10 de novembre amb un taller 
adreçat al públic familiar, ideat per 
fomentar el coneixement de la cièn-
cia, la tecnologia, l’enginyeria i les 
matemàtiques d’una manera lúdica i 
divertida. Més informació a www.
alella.cat/jornadesferreriguardia.

Jornades d’Ocupació 
els dies 7, 8 i 9 de novembre
Formació i competències per a 
l’ocupació és l’eix principal de les 
4es Jornades d’Ocupació d’Alella, 
El Masnou i Teià que se celebren 
del 7 al 9 de novembre. La iniciati-
va té per objectiu donar a conèixer 
la situació del mercat de treball i 
facilitar eines que ajudin a la recer-
ca de feina. Les sessions són gratu-
ïtes i s’adrecen a persones que bus-
quen o volen canviar de feina i a 
empreses que vulguin formar-se en 
la selecció de personal des de l’àm-
bit de les competències. Les Jorna-
des arrencaran el dia 7 a Alella 
amb una xerrada inaugural i un es-
pectacle teatral. Més informació a 
www.alella.cat/jornadesocupacio.

Enquesta per definir les accions 
prioritàries del Pla Local de Salut 
L’Ajuntament torna a cridar la ciuta-
dania a participar en una enquesta 
per definir les accions prioritàries 
del Pla Local de Salut que elabora la 
Regidoria de Salut. Per participar-hi 
cal emplenar el qüestionari que tro-
bareu a www.alella.cat/plasalut.

Celebració dels 25 anys del Pavelló 
i els 10 anys del Complex Esportiu
L’Ajuntament convida la ciutadania 
el 21 d’octubre a una triple celebra-
ció: els 25 anys del Pavelló Munici-
pal i els 10 anys i la futura amplia-
ció del Complex Esportiu Municipal. 
Durant tot el matí, de 9 a 15h, hi 
haurà portes oberts, activitats lúdi-
ques-esportives, exposició fotogrà-
fic i un vermut popular. 

Recentment s’han detectat exemplars 
de vespa asiàtica (Vespa velutina ni-
grithorax) en diferents punts del muni-
cipi. Es tracta d’una espècie invasora 
que no és especialment agressiva per a 
les persones, però que representa un 
problema per a l’apicultura perquè cap-
tura moltes abelles. 

La vespa asiàtica és una espècie in-
vasora que viu originàriament a la Xina, 
el nord de l’Índia i Indonesia. Va arribar 
a França a finals de 2004 i d’aquí a la 
resta d’Europa. La vespa velutina instal-
la els seus nius, preferentment, a les 
branques altes dels arbres, tant a les zo-
nes urbanes com agrícoles o boscoses. 
Té un color castany fos, el tòrax és cas-
tany i groc ataronjat, i és bastant més 
gran que la vespa europea. Les obreres 
fan 3 centímetres de llargària i les rei-
nes poden arribar als 4,5 centímetres. 
No és agressiva a més de 5 metres del 
niu o si s’està alimentant. Les picades 
fan molt de mal per la mida gran del 
fibló, però no són més perilloses que les 
de les vespes autòctones.

Què fer si detectem nius 
Si es detecta un niu en una propietat 
privada han de ser els propietaris els 
que l’eliminin, a través d’una empresa 
de control de plagues. Igualment, cal 
contactar amb els Agents Rurals envi-
ant un correu a velutinacar@gencat.
cat amb una foto del niu o de les ves-
pes (si es pot), indicant el lloc exacte i 
una persona de contacte, ja que els 
rurals estan elaborant un mapa de les 
zones afectades. Si es detecta als es-
pais públics, cal contactar amb l’Ajun-
tament (93 555 23 39) que serà qui 
s’encarregarà de l’extracció del niu i de 
comunicar-ho als Agents rurals. En cas 
de picada cal trucar al 061.

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

Modificació del Pla especial del 
Parc de la Serralada Litoral
El Consorci del Parc de la Serralada Lito-
ral ha iniciat els treballs per a l’elabora-
ció del nou Pla especial d’aquest espai 
protegit per tal d’adaptar-lo a l’ampliació 
dels límits aprovada l’any 2013 (que 
està pendent de resolució de recurs per 
part del Tribunal Suprem, després de ser 
anul·lat pel Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya per no estar acompanyat 
de l’estudi d’impacte ambiental).

L’objectiu d’aquesta modificació és 
dotar d’ordenació els sectors objecte 
d’ampliació, adaptant-los a la normati-
va específica, la zonificació i l’estructu-
ra del territori, tenint en compte els 
valors i mesures que es desprenen de la 
pertinença a la xarxa Natura 2000 i la 
seva declaració com a ZEC (Zona espe-

cial de conservació) i actualitzar el pla 
en tots aquells aspectes normatius que 
sigui necessari.

Un cop s’hagi consensuat amb el ter-
ritori una proposta de modificació del 
Pla, correspon a la Generalitat de Cata-
lunya procedir a la seva tramitació i, si 
s’escau, a la seva aprovació inicial, amb 
tràmit d’informació pública i al·legacions, 
juntament amb els documents ambien-
tals. En aquesta tramitació s’inclou la 
realització de l’Avaluació Ambiental. 

Per tal d’informar la ciutadania i 
copsar les opinions dels territoris afec-
tats s’han convocat reunions en dife-
rents municipis, la darrera de les quals 
es farà el dia 18 d’octubre, a les 19h, a 
les antigues Escoles Fabra d’Alella. 

Ja
vie

r S
oto
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La Biblioteca ens convida a cuinar entre llibres

La Biblioteca Ferrer i Guàrdia ens con-
vida aquest mes d’octubre a compartir 
set propostes de diferent format i per a 
diferents tipus de públic que uneixen el 
món de l’alimentació i de la gastrono-
mia amb el món literari. Amb el títol 
“Cuinem i mengem entre llibres”, és el 

La Nit de la Pansa Blanca 

segon any que la Biblioteca organitza 
un cicle dedicat a l’alimentació, em-
marcat sota el paraigües del programa 
Parcs i Biblioteques... naturalment.

Enguany, el menú està format per 
set plats que es cuinaran els dies 5, 
10, 18, 20, 24, 26 i 30 d’octubre. To-
tes les activitats es faran a la Bibliote-
ca, excepte la sessió de contes per a 
adults que es farà el 18 a la cuina de 
Can Magarola. El cicle inclou tres acti-
vitats familiars: els contes en anglès, el 
taller Animaliments i l’hora del conte 
amb la història de Cascarpan, progra-

Activitats que apropen la lectura i la natura

Cicle d’alimentació 
Biblioteca Ferrer i Guàrdia d’Alella

Divendres 5 d’octubre
17h
Contes en anglès The World’s 
worst witch 
A càrrec de KIDS&US 

Dimecres 10 d’octubre
19.30h
Xerrada El costat fosc de 
l'alimentació 
A càrrec de Lara Lombarte 

Dijous 18 d’octubre
19.30h a Can Magarola
*Contes per a adults Què 
mengen aquesta gent que sopa 
de matinada? 
A càrrec de Carles Alcoy

*Cal inscripció prèvia a la Biblioteca 

Dissabte 20 d’octubre
11h
*Taller familiar Animaliments 
A càrrec de Pilar Ibern “Gavina”

Dimecres 24 d’octubre
19.30h
Conversa amb Carme Martí, 
autora del llibre El camí de les 
aigües

Divendres 26 d’octubre
19.30h
Xerrada Trastorns alimentaris 
en l’abús de substàncies 
A càrrec de Sergi López 

Dimarts 30 d’octubre
17h
Hora del conte Cascarpan 
A càrrec de Mon Mas

Cuinem i mengem 
entre llibres

·······················································································································································
Durant el mes d’octubre s’han programat set activitats dins del cicle d’alimentació “Mengem i cuinem entre llibres”. 

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

mats per als dies 5, 20 i 30 d’octubre.  
La carta té també quatre activitats 
adreçades al públic adult: la xerrada 
sobre el costat fosc de l’alimentació, a 
càrrec de Lara Lombarte, dietista nutri-
cionista; els contes per a adults a Can 
Magarola, amb Carles Aloy; la conver-
sa amb Carme Martí, autora del llibre 
El camí de les aigües, sobre la vida de 
la cuinera Maria Badia; i la xerrada so-
bre els trastorns alimentaris en l’abús 
de substàncies, a càrrec de Sergi 
López, infermer especialitzat en tras-
torns de conducta alimentària. 

Contes de sang i fetge per a adults a la cuina de Can Magarola

La Biblioteca trasllada una de les activitats del  
cicle d’alimentació a Can Magarola. La sessió de 
contes per a adults programada per al dijous 18 
d’octubre a les 19.30h, tindrà lloc en un escenari 
molt singular: la cuina de Can Magarola, restau-
rada recentment juntament amb altres espais de la 
masia. Amb el títol “Què mengen aquesta gent que 
sopa de matinada?”, Carles Alcoy explicarà contes 
i tradicions de sang i fetge al voltant del menjar 
de la rondalla catalana. Les places són limitades 
i per poder assistir-hi cal fer inscripció prèvia a la 
Biblioteca Ferrer i Guàrdia. 

Open d’escalada al rocòdrom
L’Espai Jove organitza un open 
d’escalada al rocòdrom municipal 
per al proper 10 de novembre amb 
concursos, música i bon ambient 
per gaudir d’una pràctica conjunta  
La participació és gratuïta i només 
cal fer la inscripció prèvia a l’Espai 
Jove. Per als adolescents s’ha obert 
un grup d’escalada que es reuneix 
els dimarts de 17.30 a 18.30h. A 
més, el 31 d’octubre se celebrarà la 
Nit d’Ànimes amb una sessió d’es-
cape room especial que es farà de 
18 a 21h a l’Espai Jove. Més infor-
mació a www.alellajove.cat. 

Can Manyé tornarà a ser l’escenari de 
la Nit de la Pansa Blanca, un esdeveni-
ment enoturístic i cultural emmarcat 
dins del programa del Vi +, el mes del 
vi de la DO Alella, que va del 29 de 
setembre a l’1 de novembre. Enguany 
hi haurà dues nits dedicades a la pan-
sa blanca. El 25 d’octubre l’enòloga 
Sara Pérez farà el tast “De la pansa 
blanca al cartoixà”, i el 27 d’octubre hi 
haurà programa triple: mots envinats 
encreuats amb Pau Vidal i l’acció artís-

tica i visual d’edRa Escola d’Art i Dis-
seny de Rubí; el tast de vins singulars 
de pansa blanca i el tastet gastronòmic 
i la projecció de la pel·lícula Soulève 
les montagnes i del curt L’aviador. 

Wine tasting, el 27 d’octubre  
El 27 d’octubre es torna l’enotast en 
anglès, dedicat en aquesta ocasió a 
wine and fish paella. Es farà a l’Oficina 
de Turisme i estarà dirigida per la som-
melier Eli Vidal. 

··································································
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La Festa de la Verema resisteix la pluja
·······················································································································································
Tot i l’aiguat del primer dia, la Mostra de Vi i Gastronomia va tancar amb més de 20.100 degustacions.
·······················································································································································

La 44a Festa de la Verema es va tancar 
amb un bon balanç de participació tot i 
el fort aiguat que va caure a Alella el 
divendres 7 de setembre. Les fortes plu-
ges van obligar a tancar una hora i mitja 
abans la Mostra de Vi DO Alella i Gas-
tronomia i es van suspendre, per motius 
de seguretat, el correfoc dels Diables 
del Vi d’Alella i el concert de La Salseta 
del Poble Sec. En menys d’una hora i 
mitja (entre les 21.47h i les 23.12h) es 
van arribar a recollir prop de 60 litres 
per metre quadrat, uns nivells conside-
rats com a pluja torrencial. 

Tot i la davallada en el número de 
consumicions del divendres, els resul-
tats finals no s’allunyen gaire de l’edi-
ció anterior, que també va patir un 
episodi de pluja el segon dia de la Mos-
tra. En total es van vendre 20.187 
tiquets, 646 menys que a 2017.

El que sí s’ha incrementat enguany 
és el número de participants a les acti-
vitats que requerien la compra d’en-
trada. Visites als cellers, itineraris 
patrimonials, tastos amb personalitat i 
l’enotast de verema nocturna van 
exhaurir les places disponibles amb un 
total de 550 persones apuntades, 79 
més que l’edició anterior.  

ACTE d’iNAUGURACió

El canvi d’ubicació de l’estand de l’Ajuntament va treure pressió a l’Hort de la Rectoria, donant més comoditat a la Mostra.

Els millors aparadors 

Primer premi i premi votació popular: Friselina 

Segon premi: 2D4

Tercer premi: Glaç

Guanyadora de la paraula secreta: Luisa Marin

Les novetats de la Festa 
Els canvis introduïts en aquesta edició, 
com ara l’avançament del dia de la 
inauguració, el canvi d’ubicació de l’es-
tand de l’ajuntament o l’increment 
d’opcions en l’oferta gastronòmica dels 
restaurants, han tingut molt bona aco-
llida i s’han valorat positivament des de 
l’organització. També cal destacar la 
presència d’una delegació del poble 
germà de Carquefou, encapçalada per 
la seva alcaldessa, que van tenir l’opor-
tunitat de viure de prop la Festa de la 
Verema.

Tercera Beca Verema
Fins al 18 d’octubre es poden presentar 
les sol·licituds a la 5a Beca Verema, 
edició Ismael Prados, destinada a sufra-
gar el 50% del cost acadèmic del curs 
de Grau Superior de Gestió Comercial i 
Màrqueting en el sector vitivinícola. 

“Vinyes revelades”, a Can Manyé
Can Manyé exposa, fins al 14 d’octu-
bre, “Vinyes revelades. El vi com a 
agent fotogràfic”, una proposta de 
recerca de Blanca Viñas, Marta Dahó i 
Román Yñan, dintre del projecte terra-
lab.cat. 
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PLANTAdA dE GEGANTS PRESENTACió dE ViNS

FiRA TRABUCAiRES dEL Vi d’ALELLA

MOSTRA dEL Vi dO ALELLA i GASTRONOMiA

LES PUBiLLES , hEREUS i dAMES d’hONOR iNAUGURACió

SARdANES

ViNYES REVELAdES, A CAN MANYÉ
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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 Demanem més pressupost per prevenció i seguretat 

Aquest més d’octubre el govern, amb majoria ab-
soluta, aprovarà un pressupost de més de 12,7 Mi-
lions d’euros. Tot i que no li calen els nostres vots, 
esperem que ens escoltin no tant als regidors Josep 
Bardés o Mercè Marzo, sino a les més de 500 per-
sones a les que representem, i a les moltes que 
li van demanar més recursos per la nostra Policia 
Local a les audiències de seguretat o a les xarxes 
socials (veure pàgina de Facebook “Gent d’Alella 
amb la Seguretat”, gestionada per un simpatitzant 
de la nostra agrupació).
I que demanen?

1. 30.000 euros per a 3 noves càmeres de ví-
deovigilància, que posaríem al pont de l’autopista, 
a l’Avgda Fabra i a la carretera Granollers-El Mas-
nou.

2. La instal·lació de detectors de moviment que 
accionin uns focos de llum situats als perímetres 
urbanitzats dels nuclis de muntanya (Can Mago-
rola, Alella Parc, Can Comulada, Mas Coll, etc.) 
i límits amb rieres (Ibars Meia, Eixample, Mar i 
Muntanya...). Els dispositius alimentats amb ener-
gia solar.

3. La instal·lació de barreres als marges de 
l’autopista en el seu pas pels trams urbanitzats del 
poble on es pateix més soroll.

Passat, present i futur

Acabem de viure una jornada emotiva i plena de 
records d’allò que va passar arreu de Catalunya l’1 
d’octubre d’ara fa un any. Més de dos milions de ca-
talans i catalanes —a Alella ho van fer més de 4.000 
persones— vam donar-nos l’oportunitat d’expressar 
lliurement com volíem que fos el nostre futur i el dels 
nostres fills i filles, néts i nétes. Malgrat totes les di-
ficultats i entrebancs que des de l’estat espanyol es 
van implementar, la ciutadania va donar una lliçó de 
dignitat i civisme, defensant el dret a decidir, la lliber-
tat d’expressió i la democràcia des de la cultura de la 
pau. Fa un any vam votar i vam guanyar democràti-
cament que volíem esdevenir una República. 

Sabem i som conscients que el camí per asso-
lir-la serà més llarg i costerut del que havíem pre-
vist. Els canvis en el govern espanyol, tot i obrir 
alguna escletxa, no ens donen cap garantia. Ara 
més que mai, ens caldrà —en paraules d’Oriol 
Junqueras— “Resiliència, persistir, seguir sumant, 
teixir complicitats, defugir el frontisme i no caure 
en provocacions. I sempre pacíficament. Som un 
sol poble i hem de saber que la victòria és per a 
tots i al servei de tots. Poc a poc anirem aclarint 
el camí”. Però també hem d’aprendre dels errors 
comesos i tenir present que “l’estat espanyol no té 
la tradició democràtica del Canadà o el Regne Unit. 

4. El compromís signat de no allargar la conces-
sió del peatge d’Alella quan aquest acabi el 2021.

I tú, que hi demanaries? No tenim pressupostos 
participatius, però si ens envies les teves propostes 
per Whatsapp, e-mail, telèfon, .... les portarem al 
proper Ple.

Tenim una segona pregunta donat que alguns 
partits ja estan fent moviments promocionals de 
cara a les properes eleccions municipals:

VOLS QUE GENT D’ALELLA ES TORNI A PRE-
SENTAR?

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 

Marc Almendro
almendrocm@alella.cat

Mercè Marzo
671 476 858
marzogm@alella.cat

Josep Bardés
607 799 325
bardesjosep@gmail.com

www.gentdalella.cat

Per tant, també cal ser-ne conscient i evitar caure 
en una candidesa o una ingenuïtat perpètues” No 
podem oblidar que un any després tenim 9 perso-
nes tancades injustament a la presó, altres 7 estan 
exiliades i no poden tornar a casa i prop de 2.000 
més estan encausades per aquells fets.

I perquè l’enorme sacrifici de totes aquestes 
dones i homes no sigui en va, hem de mantenir la 
calma davant les repetides provocacions d’aquells 
que, en nom d’una suposada supremacia constitu-
cional, arrenquen llaços i destrossen banderes, en 
una demostració d’intolerància. No ens cansarem 
de repetir-los que, malgrat la seva manca de princi-
pis democràtics i la seva intransigència, els nostres 
plantejaments, a diferència dels seus, sempre han 
estat i estaran a favor de les persones i del dret a 
decidir, mai en contra de ningú. La nostra tossuderia 
fa més de tres segles que ens manté alçats.

Finalment, us volem convidar a acompa-
nyar-nos en un acte molt significatiu per la conti-
nuïtat del nostre projecte i per el futur del nostre 
poble: la presentació pública d’en Marc Almendro 
com a candidat d’ERC-Sumem, per a les properes 
eleccions municipals. L’acte tindrà lloc el proper 
dissabte 20 d’octubre, a les 12 del migdia, al pati 
de les antigues Escoles Fabra. Us esperem!

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 L’inici del curs escolar

El curs escolar 2018-2019 va començar el passat 
12 de setembre en un moment en el qual la política 
també arriba als centres, qüestionant-se l’eficàcia 
del model d’immersió lingüística que es duu a 
terme a l’escola pública catalana. A nivell local, 
trobem força canvis. Tant la direcció de l’escola 
Fabra com la de l’Institut són noves i encaren un 
nou curs amb el repte de guanyar-se la confiança 
de tota la comunitat educativa.

D’altra banda, pel que fa a l’escolarització 
d’alumnes de P3, inicialment Ensenyament va 
ofertar només 50 places a Alella (una aula a La 
Serreta i una aula al Fabra) justificant que només 
constaven 75 naixements d’infants el 2015, per 
tant amb dues línies a la pública i comptant que al 
poble hi ha una altra escola ja hi havia prou places. 
Finalment, i ja preveient-ho amb les preinscripcions, 
la Serreta ha omplert la línia sencera i l’escola Fabra 
ha hagut d’obrir la segona línia que Ensenyament 
pretenia estalviar-se i amb nombres elevats, només 
quedant cinc places lliures. A més l’alta demanda 
de places a l’escola pública a Masnou també ha 
afectat l’oferta alellenca. S’ha donat el cas que al 
poble veí vuit famílies es van quedar sense plaça a 
la pública i en vista que Ensenyament no va voler 
duplicar cap curs a les escoles d’una línia i que 

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Línies vermelles. Seguretat i confiança

En les últimes setmanes hem commemorat mo-
ments històrics. Moments dolorosos, d’incertesa, 
però amb regust de cosa nova. Hem crescut com a 
poble i avancem amb dignitat renascuda. I no ho 
fem gràcies a la voluntat difusa o juganera d’uns o 
altres polítics i dirigents, ho fem gràcies a la cadena 
humana anònima, a la confiança en el veí de qui 
sols esperem lleialtat, honestedat i transparència, 
sovint traduït en INFORMACIÓ. Si estem informats 
podem entendre i podem discrepar. Si estem in-
formats podem confiar. I és aquesta confiança que 
ens dona Seguretat. I NECESSITEM SENTIR-NOS 
SEGURS.

Que el nostre poble es senti desprotegit de cos-
sos de seguretat, inexplicablement i en moments 
crítics, i sobretot sense informar la població, gene-
ren inseguretat i minen la necessària confiança en 
els nostres representants i gestors. La IMPUNITAT 
davant d’atacs patits contra les llibertats de la gent 
i els estaments públics, tampoc no ajuden. Generen 
desconfiança. I NECESSITEM CONFIAR.

Seguretat i Confiança són dues baules neces-
sàries de la cadena que conforma un poble, una 
societat. Des del nostre grup ja estem treballant 
per millorar la Seguretat i la Confiança. Tenim les 
eines. Tenim la voluntat. Hem tingut la generositat 

la solució era donar-los plaça a la concertada (en 
alguns casos religiosa), algunes famílies van optar 
per escolaritzar els seus fills i filles a Alella. Sembla 
ser que Ensenyament prefereixi retallar personal 
que no pas baixar ràtios i en conseqüència millorar 
la qualitat de l’educació dels nostres fills i filles i 
nets i netes.

L’oferta educativa de 0-3 anys també ha 
canviat. L’escola bressol “La Caseta” ha estat 
traspassada donant pas a una escola bressol 
que segueix la vessant educativa de la pedagoga 
Maria Montessori. Aquest canvi ha propiciat una 
demanda fora de l’habitual a la Llar Municipal “Els 
Pinyons” que s’ha vist amb llistes d’espera de prop 
de trenta famílies en l’edat de dos anys quan altres 
anys hi havia hagut plaça per a tothom. Sembla ser 
que el cost de la nova llar Montessori no és apta per 
a totes les butxaques. Potser seria un repte de futur 
per a la regidoria d’educació d’Alella plantejar-se 
ampliar l’oferta de places a la llar pública donada 
la necessitat de les famílies i la poca oferta pública 
que hi ha.

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

de confiar en l’actual equip de govern. Conclusió: 
el pressupost en seguretat 2019 NO s’incrementa, 
sinó que DECREIX.“Pressupost de Continuïtat”, di-
uen. Continuïtat en els desencerts? On anem?

D’altra banda la Plaça 1 d’Octubre ja és una 
realitat en el nostre poble. La nostra proposta recol-
zada per la unanimitat del Ple commemorarà una 
victòria a les urnes que ni tant sols la violència d’un 
estat va poder aturar. No oblidem ni perdonem la 
ignomínia que van voler infligir-nos. Un cop més 
reclamem l’alliberament dels nostres presos i que 
puguin tornar els nostres exiliats.

Esteve Garcia-Ossorio, porta-
veu del grup municipal  JxCAT
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PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS Octubre, passat i present 

En el Ple del darrer mes de setembre, moltes van 
ser les preguntes en relació amb la situació de 
la plantilla de la policia local. Cert és que tenim 
els efectius que ens pertoquen com a població de 
menys de 20.000 habitants, com també és cert que 
les circumstàncies en les que es troba actualment 
aquest cos requereix de solucions ràpides per tal 
de resoldre la situació extrema en la que es troba i 
perquè no es torni a repetir un fet com el del passat 
20 de setembre. Tal i com vàrem dir en el Ple, més 
val tard que mai, i de ben segur que la mesura 
extraordinària d’iniciar un procés de contractació 
per tràmit d’urgència per ocupar un nombre de 
places interines per als cos de policia farà possible 
que la seva feina pugui ser realitzada amb totes 
les garanties. Des d’aquestes línies volem agrair la 
tasca de la nostra policia local i la seva implicació 
per tal de garantir la seguretat de tots els veïns i 
veïnes d’Alella.

D’altra banda, acabem de celebrar tot just un 
any de l’1 d’octubre, sens dubte un dia trist per 
la violència exercida pels cossos de seguretat de 
l’estat cap a totes aquelles persones  que lliurement 
volien expressar els seus anhels. Per aquest motiu 
nosaltres vàrem votar a favor de posar el nom a 
un espai del municipi amb aquesta data prou 

Glòria Mans
manscg@alella.cat

significativa. 
Continuem pensant que cal construir una 

Catalunya al voltant del catalanisme, des de la 
nostra història i amb el compromís de forjar una 
societat catalana moderna, oberta i plural dins 
d’una Espanya i d’una Europa federals. 

El nou govern a Espanya ens obre una 
possibilitat real que hem d’aprofitar per trobar  
una solució política al carreró sense sortida en el 
que ens trobem, respectant el marc legal i sense 
judicialitzar el problema.  Que serveixi com a 
base per establir ponts de diàleg entre catalans, 
però també entre catalans i la resta d’espanyols, 
per construir propostes polítiques acordades i que 
els ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguem 
decidir amb el nostre vot. 

Però per això també caldrà canviar la lògica 
actual de majories i minories, de vencedors i 
vençuts, de la imposició, per la lògica del diàleg, 
la negociació i l’acord a partir del reconeixement 
d’errors i la voluntat d’entendre i respectar les raons 
de tothom. 

Alella Primer-Candidatura de Progrés (PSC)



13OCTUBRE 2018

Acords del Ple
PLENS ORDINARIS DE JULIOL I SETEMBRE. Consulteu les actes dels plens municipals al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Liquidació del pressupost de l’exercici 2017.
El Ple de juliol va quedar assabentat del decret d’alcaldia 
d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament 
de l’exercici 2017, amb un resultat pressupostari 
d’1.426.241,50 euros, un resultat pressupostari ajustat de 
3.794.026,35 euros i un romanent de tresoreria per a des-
peses generals de 4.659.548,92 euros.  
El Ple queda assabentat
Prorroga del contracte per a la gestió indirecta de la llar 
d’infants municipal Els Pinyons.
El Ple de juliol va aprovar la pròrroga del contracte de Suara 
Serveis SCCL per la concessió administrativa de la gestió in-
directa del servei públic de la llar d’infants municipal Els Pi-
nyons per un any més, fins a l’11 d’agost de 2019, tal i com 
estableix el contracte de la concessió.
Aprovat per unanimitat 
Aprovació del Compte General de la Corporació correspo-
nent de l’exercici 2017.
El Ple de setembre va aprovar el Compte General de la Cor-
poració. En tancar l’exercici 2017, la Corporació té un actiu 
de 34.609.954,65 euros i un patrimoni net més passiu de 
34.609.954,65 euros. Hi ha equilibri patrimonial: els ac-
tius no corrents de 26.773.765,63 euros estan totalment fi-

nançats amb els capitals permanents de 31.329.359,87 
euros i, d’altra banda, l’actiu corrent de 7.836.189,02 
euros cobreix el passiu corrent de 3.280.594,78 euros. 
El fons de maniobra, determinat per la diferència entre 
l’actiu i el passiu corrent, és de 4.555.594,24. El patri-
moni net és de 28.534,972, 28 euros. 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA i AP-CP i l’abs-
tenció de Gd’A i PDeCAT.
Bonificació de l’ICIO per interès municipal.
El Ple de setembre va declarar d’especial interès i uti-
litat municipal les obres a realitzar al Centre Sanitari 
d’Atenció Intermèdia Can Torras de la Fundació Privada 
Sant Francesc d’Assís, el què dona dret a una bonifica-
ció del 50% de l’ICIO. 
Aprovat per unanimitat
Modificació del reglament de prestacions econòmiques 
de caràcter social. 
El Ple de setembre va aprovar la modificació del regla-
ment de prestacions de caràcter social segons la qual 
per a l’obtenció d’ajuts d’urgència socials s’elimina el 
requisit d’estar al corrent de les obligacions tributàries i 
de la Seguretat Social. 
Aprovat per unanimitat

Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

QUÈ HEU DE FER SI VOLEU LLENÇAR ELS MOBLES, TRASTOS VELLS, 
ELECTRODOMÈSTICS O VOLUMINOSOS?

Si us heu desprendre de mobles, trastos vells, electrodomèstics espatllats o vo-
luminosos, l’Ajuntament compta amb un servei gratuït de recollida porta a porta 
de residus voluminosos adreçat a tots els ciutadans del municipi prèvia concer-
tació telefònica.

Per concertar dia i hora per a la recollida gratuïta de residus voluminosos a domi-
cili cal trucar al telèfon 93 790 55 60. L’horari d’atenció és de dilluns a dijous de 
9 a 13h i de 16 a 18h i divendres de 9 a 13h. També es pot trucar fora d’aquest 
horari i deixar el missatge al contestador. L’empresa encarregada del servei es 
posarà en contacte amb la persona interessada per concretar el dia i l’hora de la 
recollida.

Recordeu que es tracta d’un servei gratuït que es presta tres dies a la setmana: 
dilluns, dimecres i divendres.

Si ho preferiu també es poden portar els residus voluminosos a la deixalleria fixa 
d’Alella, Teià i El Masnou (que està a Teià).Trobareu la informació d’horaris i 
serveis a la pàgina www.ladeixalleria.cat

Si feu servir el servei porta a porta de recollida o el de la deixalleria us estalvia-
reu feina i contribuireu a la neteja del municipi, al reciclatge i la reutilització.

Deixar mobles i electrodomèstics abandonats a la via pública sense haver-se 
posat en contacte amb el servei de recollida de l’Ajuntament pot comportar 
l’obertura d’un expedient sancionador.

Més informació a: 
www.alella.cat/residus 

Cada cosa al seu lloc. Recollida de voluminosos porta a porta 

Deixar-los abandonats a 
la via pública, encara que 
sigui dins de les àrees de 
recollida de residus,  pot 
ser sancionat, suposa un 
perill per al medi ambient 
i perjudica la imatge del 

municipi.  

SERVEI PORTA A PORTA 
DE RECOLLIDA DE MOBLES, 

ELECTRODOMÈSTICS I 
ALTRES VOLUMINOSOS 

93 790 55 60 
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Serveis

Centraleta del servei de taxi
    93 540 13 86

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 2 al 7 i 30 i 31 d’octubre i del 2 al 4 i del 27 al 30 de novembre 
de dimarts a dissabte de 9.30 a 13 h i 16 a 19 h i diumenge de 10 a 13.30 h. 
dilluns tancat. A la Riera Principal, entre Can Vera i el carrer Charles Rivel.

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

L’oficina mòbil d’atenció al consumidor atendrà consultes sobre consum en el bus consum instal·lat a l’aparcament de Can 
Lleonart el divendres 19 d’octubre de 10.30 a 13h. Consulteu les dates les properes visites www.alella.cat/busconsum. 

BUS CONSUM

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:  OCTUBRE - NOVEMBRE

6 i 7 d’octubre                             BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
12, 13 i 14 d’octubre                   GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
20 i 21 d’octubre                         MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
27 i 28 d’octubre                         BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
1 de novembre                             GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
3 i 4 de novembre                        GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
10 i 11 de novembre                    MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
17 i 18 de novembre                    BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
24 i 25 de novembre                    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: AGOST - DESEMBRE

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 - www.alella.cat
de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. 
dijous de 8.30 a 14 h i 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 8.30 a 13 h
de dilluns a dijous de 16.30 a 20 h

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

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

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

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

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS
93 555 55 09

OFICINA DE TURISME
93 555 46 50
www.alella.cat/turisme
de dimarts a diumenge de 10 a 14.30 h. divendres i dissabte 
de 10.a 14.30 h i de 15.30 a 17.30 h. dilluns tancat 

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS ABELARDO VERA 
93 540 19 93

SERVEIS SOCIALS 
93 540 63 07
de dilluns a divendres de 9 a 14 h. 
dijous de 9 a 14 h i de 16 a 19 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

iBi (3ª fracció domiciliat )                                                     03.09.2018

iBi (4ª fracció domiciliat )                                                      02.11.2018

iBi Rústica                                                                        03.09.2018    a   06.11.2018

impost Activitats Econòmiques                                                           17.09.2018    a   20.11.2018

Taxa per entrada vehicles - guals                                                  21.09.2018    a    22.11.2018 
Taxa Mercat municipal (3r trimestre)                                 21.08.2018    a    23.10.2018
Taxa mercat ambulant (3r trimestre)                                                   21.08.2018    a    23.10.2018

Taxa Mercat municipal (4t trimestre)                                                   21.11.2018    a    23.01.2019

Taxa mercat ambulant (4t trimestre)                                           21.11.2018    a    23.01.2019

Properes sessions per tramitar dNi electrònic: 29 de novembre.  A Can Lleonart, cal apuntar-s’hi prèviament a la 
Policia Local (tel. 93 555 24 12). 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

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
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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

19.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Cicle d’alimentació Cuinem i mengem entre llibres. Xerrada El costat 
fosc de l’alimentació. A càrrec de Lara Lombarte, dietista nutricionista.

Dimecres 10 d’octubre 

20h Can Manyé
Inauguració de l’exposició fotogràfica “Els presos polítics a l’Espanya 
contemporània”, de Santiago Sierra. Fins al 21 d’octubre. Horaris: 
de dimarts a divendres, de 17.30 a 20.30h i dissabte i diumenge 
d’11 a 14h.
Organitza: Òmnium Cultural d’Alella, El Masnou i Teià amb la col·laboració de l’Ajuntament

Dimarts 16 d’octubre

Fins al 14 d’octubre,* 
“Vinyes revelades. El vi com a agent fotogràfic”, terra-lab.cat 

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

Del 16 al 21 d’octubre 
“Els presos polítics a l’Espanya contemporània”, de Santiago Sierra 
Organitza: Òmnium Cultural d’Alella, El Masnou i Teià amb la col·laboració de l’Ajuntament

Exposicions a Can Manyé

19h Sala d’actes de l’Institut Alella*
Xerrada per a les famílies sobre el programa Tutoria entre Iguals 
(TEI) que s’està duent a terme als centres escolars públics de primària 
i secundària de prevenció de la violència i l’assetjament escolar. Obert 
a totes les famílies que vulguin tenir informació. 

Dimarts 23 d’octubre

9h Complex Esportiu Municipal i Pavelló Municipal d’Esports*
Celebració dels 25 anys del Pavelló Municipal d’Esports i els 10 anys 
i la futura ampliació del Complex Esportiu Municipal. Portes obertes,  
activitats lúdiques-esportives, exposició de fotografies i vermut popular. 

12h Can Manyé*
Xerrada Art i política a càrrec de l’artista Nora Ancarola. Conduïda 
per Queralt Morros, periodista cultural.

Diumenge 21 d’octubre

19h Can Lleonart* 
Tertúlia Fets darrera els arguments. A càrrec de Rafel Nadal, periodis-
ta i escriptor. Es recomana recollir prèviament l’entrada.

19.30h Can Magarola* 
Cicle d’alimentació Cuinem i mengem entre llibres. Contes per a 
adults Què mengen aquesta gent que sopa de matinada? A càrrec 
de Carles Aloy.

Dijous 18 d’octubre

19.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Cicle d’alimentació Cuinem i mengem entre llibres. Conversa amb Car-
me Martí, autora d’El camí de les aigües sobre la cuinera Maria Badia.

Dimecres 24 d’octubre

De 19 a 21h Can Manyé*
Nit de la Pansa Blanca: de la pansa blanca al cartoixà, un tast amb 
l’enòloga Sara Pérez. Preu: 10 euros. Compra d’entrades a www.
enoturismedoalella.cat

Dijous 25 d’octubre

19.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Cicle d’alimentació Cuinem i mengem entre llibres. Xerrada Trastorns 
alimentaris en a l’abús de substàncies. A càrrec de Sergi López, infer-
mer especialitzat en trastorns de conducta alimentària.

20.30h Davant de la Plaça d’Antoni Pujadas
Sortida al teatre Tivoli per veure La jaula de las locas. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

21h Can Lleonart* 
Cicle de Música Clàssica. Quintet Cantabile. Preu: 5 euros. Venda 
d’entrades anticipades a Can Lleonart.

Divendres 26 d’octubre

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Wine tasting Wine and fish paella, amb la sommelier Eli Vidal. Preu: 7 
euros. Inscripcions a l’Oficina de Turisme. 

De 18 a 24h Can Manyé*
Nit de la Pansa Blanca
De 18 a 20h Mots envinats encreuats, amb Pau Vidal, i l’acció artísti-
ca i visual de l’escola d’art i disseny edRa de Rubí. Gratuït.
De 20 a 22.30h Tast de vins singulars de pansa blanca i tastets gas-
tronòmics (preu segons consumició). No cal inscripció.
De 22.30 a 24h Cinema vinícola. Projecció de la pel·lícula Soulève 
les montagnes i el curtmetratge L’aviador. Gratuït, no cal inscripció.

Dissabte 27 d’octubre

10h Plaça d’Antoni Pujadas
28a Trobada anual de colles geganteres del Maresme. Proclamació del 
gegant hereu 2018. 
Organitza: Colla de Gegants, Capgrossos, Grallers i Timbalers d’Alella amb la col·laboració 
de l’Ajuntament

Diumenge 28 d’octubre

19h Can Manyé
Maridatge a glops amb tapes de la vermuteria Xavi Estrany i el som-
melier Joan Lluis Gómez. Preu: 15 euros. Més informació i inscripcions 
a www.enoturismedoalella.com/vimesdoalella/
Organitza: Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella 

Dilluns 29 d’octubre

17h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Cicle d’alimentació Cuinem i mengem entre llibres. Hora del conte 
Casparpan. A càrrec de Mon Mas.

19.30h Can Manyé*
Literatures amb sentits. Agustí Pons, periodista, biògraf i autor de Zu-
ric, 1917, Lenin, Joyce, Tzara (editorial Pòrtic). 

Dimarts 30 d’octubre

De 10 a 13h Davant dels supermercats Sorli, Caprabo, Pròxim i 
Can Jana
Recollida d’aliments per a Càritas d’Alella
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

Divendres, dissabte i diumenge, 19, 20 i 21 d’octubre

11h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Cicle d’alimentació Cuinem i mengem entre llibres. Taller familiar 
Animaliments. A càrrec de Pilar Ibern “Gavina”. Cal inscripció prèvia.

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Enotast Preparem la Castanyada. Aprendrem a combinar vins de 
la DO Alella amb formatges de proximitat amb el sommelier Arnau 
Marco. Preu 7 euros. Inscripcions a l’Oficina de Turisme. 

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Mostast, taller didàctic de tast de most en el què ens divertirem 
preparant panellets. Adreçat a infants de 3 a 12 anys. Preu: 3 euros. 
Cal inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme. 

Dissabte 20 d’octubre

Fins a l’1 de novembre
Informació i inscripcions www.enoturismedoalella.cat/vimes/

Vi+ el mes de la DO Alella



 

Cicle d’alimentació

Cuinem i 
mengem 
entre 
llibres
oct.2018
Biblioteca Ferrer i 
Guàrdia

Onzenes Jornades 
Francesc Ferrer i Guàrdia
d’Innovació Educativa

EL REPTE DE L’EDUCACIÓ 
A L’ERA DIGITAL
Alella, 6, 7, 8 i 10 de novembre de 2018
Institut Alella

Audiències públiques de barri
A la Sala de Plens a les 19.30h

Mar i Muntanya, Can Teixidor, La Soleia, 
La Solaia, La Serreta
dilluns 22 d’octubre 

Canonge, Can Sors, La Gaietana, Montals, ibars 
Meia
dimarts 23 d’octubre 

Mas Coll, Can Comulada, Alella Parc, 
Font de Cera, Can Magarola
dimecres 24 d’octubre

Cal Baró, Nova Alella, La Sarota, Verge de la 
Mercè, Gaggioli, Eixample
dilluns 29 d’octubre

Centre Urbà, el Rost, Sot del Marquès, 
Cal Vell, Garrofers, Vallbona, Can Vera
dimarts 30 d’octubre 

Celebració 
esportiva
25 anys del Pavelló d’Esports 
10 anys del Complex Esportiu

diumenge 21 d’octubre 
de 9 a 15h

portes obertes
activitats lúdico- esportives

vermut popular 


