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El Ple aprova el pressupost i les 
ordenances fiscals de l’any vinent

Instal·laran pantalles acústiques 
a l’autopista

Jornades contra la violència masclista, 
del 20 al 27 de novembre
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Triple celebració
 L’Ajuntament celebra els 25 anys del Pavelló Municipal 
d’Esports i els 10 anys i l’ampliació del Complex Esportiu. 



L’alcalde,
Andreu
Francisco i Roger

2 EL FULL

SUMARI

Exemplars i distribució gratuïts a tota la població.

10·11·12
Grups municipals 

13
Acords del Ple Municipal
Serveis d’informació i atenció a 
les dones en situació de violència

Serveis i telèfons d’interès 
14

15
Agenda d’activitats

3
En portada

25 anys del Pavelló i 10 anys del Complex

PRESSUPoSt RESPonSAblE

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.  

Al ple del mes d’octubre hem aprovat inicialment les orde-

nances fiscals per a 2019 i el darrer pressupost del mandat 

que ascendeix a 13,1 milions d’euros. Aquest és el que que-

da a cavall entre el final i l’inici del següent mandat que co-

mençarà a caminar el proper mes de juny fruit de les elecci-

ons municipals que es duran a terme el maig de l’any vinent. 

Les ordenances fiscals que aprovem tornen a no augmentar 

la pressió fiscal, tal com hem fet els darrers set anys. Els anys 

2013, 2014 i 2015 baixant-la i els quatre següents mante-

nint-la. Ni impostos ni taxes doncs es veuen modificats.

El pressupost dóna continuïtat als projectes i serveis que des 

de l’Ajuntament venim treballant tots aquests anys, tot re-

visant i ajustant la despesa per contenir-la en allò possible. 

Els serveis a les persones, el manteniment de la via i espais 

públics, així com la seguretat continuen centrant els nostres 

esforços.

Les inversions previstes per a l’any vinent tenen un abast 

limitat, centrant els nostres esforços dels darrers mesos en 

acabar tot allò que tenim ja en marxa. Deixarem una quanti-

tat important, de 435.000 euros, pendent de decidir per tal 

que el nou govern tingui capacitat de maniobra en els seus 

primers mesos del proper mandat.

Tota aquesta planificació permetrà també que l’endeutament 

municipal de final de mandat sigui inferior al de l’inici del 

mateix. Una acció de govern i una gestió responsable que ens 

han permès fer avançar Alella tot aquest temps i que volem 

que continuï en el futur. 
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Festa a la zona esportiva d’Alella

La zona esportiva de Can Vera es va ves-
tir de festa el passat 21 d’octubre per fer 
una triple celebració: els 25 anys de la 
posada en marxa del Pavelló Municipal 
d’Esports Abelardo Vera i els 10 anys i 
la futura ampliació del Complex Esportiu 
Municipal. 

La festa d’aniversari es va allargar 
durant tot el matí i va incloure una jor-
nada de portes obertes a les dues instal-
lacions, activitats esportives i inflables 
per a la canalla i un vermut popular. La 
festa va coincidir amb la presentació 
dels equips del club Basquet Alella 
d’aquesta temporada 2018-2019. 

L’alcalde d’Alella, Andreu Francisco i 
el Regidor d’Esports, Marc Almendro, 
van recordar durant els seus parlaments 
la història municipal i personal d’aquests 
dos equipaments esportius i van exposar 
els projectes de futurs, com ara l’immi-
nent ampliació del Complex Esportiu 
Municipal inaugurat el març de 2018. 
El president de la Unió de Federacions 
Esportives (UFEC), Gerard Esteva, tam-
bé va intervenir a l’acte com a represen-
tant de la concessionària del Complex, 
destacant el treball realitzat per l’equip 
que hi ha al capdavant d’aquest equipa-
ment i la bona acollida del servei, que fa 
possible que deu anys després de la 
seva obertura s’hagi d’ampliar.

Ampliació del Complex 
Durant la celebració es va poder conèi-
xer de primera mà el projecte d’amplia-
ció del Complex Esportiu, que executarà 
i finançarà l’empresa concessionària, i 
que està lligat a la modificació del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) “Reordenació de zones verdes 
i equipaments de la zona esportiva de 
La Vera i Cal Doctor”. 

L’objectiu de la modificació, apro-
vada en el Ple de març, és reconvertir 
en zona d’equipaments una superfície 
de més de 1.000 m2 que ara estan 
qualificats com a espais lliures situats 
a la zona de La Vera, entre el Complex 

La celebració va cloure amb un vermut popular. 

Imatges virtuals de la futura ampliació del Complex. 

···································································································
L’Ajuntament celebra els 25 anys del Pavelló Municipal d’Esports i els 
10 anys i la futura ampliació del Complex Esportiu Municipal. 
···································································································

Esportiu Municipal i la pista del Pavelló 
Municipal d’Esports, per tal de poder 
implantar una edificació destinada a la 
instal·lació d’una caldera de biomassa 
que abasteixi d’aigua calenta sanitària 
i calefacció als dos equipaments espor-
tius i ampliar la sala de fitness i d’acti-
vitats polivalents del Complex Esportiu 
Municipal. 

La tramitació de la modificació està 
a punt d’arribar al seu fi, després que 
el Ple del 25 d’octubre aprovés un text 
refós amb les correccions indicades per 
la Comissió territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, el què dóna llum verda a 
l’inici de les obres de l’ampliació del 
Complex i de la caldera de biomassa. 

25 anys de Pavelló 10 anys de Complex Esportiu
Inauguració: 11 de setembre de 1993 

Total esportistes: més de 25.000

Alumnes Escola Iniciació: prop de 8.000

Activitats dirigides adults: prop de 5.000

Entitats: més de 500 equips 

Competicions: 6.000 partits i trobades 

Inauguració: 29 de març de 2008

Usuàries i usuàries: més de 2.600 abonats/des

Alumnes cursets: més d’un miler l’any

Activitats dirigides: més de 95 hores/setmana

Campus d’estiu: 400 infants l’any
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Repartiment de despeses

Compra béns i serveis 
6.793.776 €   52 % 
Personal: 
3.963.818 €   30 % 
Inversions: 
792.155 €   6 % 
Transferències
668.277 €   5 % 
Operacions financeres
440.181 €   4 % 
Fons de contingència
435.000 €   3 % 

El Ple de l’Ajuntament va aprovar inici-
alment el 25 d’octubre el pressupost de 
l’Ajuntament per a 2019. Els comptes 
municipals de l’any vinent ascendeixen 
a 13.093.207€, el que representa una 
reducció 6,6% respecte a 2018. El 
pressupost es va aprovar amb el vots a 
favor d’ERC+SxA, l’abstenció d’Alterna-
tiva per Alella-CUP i Alella Primer-CP, i 
el vot en contra de Gd’A. El representant 
del PDeCAT va excusar la seva assistèn-
cia al Ple.  

La baixada del pressupost està mo-
tivada pel fet que, a diferència del pres-
supost anterior, no es preveu cap nova 
operació de préstec. Sí es contempla 
un increment significatiu dels impostos 
indirectes, estimat per sobre de l’11%, 
com a conseqüència dels ingressos ex-
cepcionals derivats del procés de regu-

larització cadastral que va dur a terme 
el Govern de l’Estat l’any 2017. Aquest 
increment prové tant dels nous valors 
de cobrament com de la liquidació pre-
vista del diferencial dels quatre anys de 
tributació de les propietats afectades 
per la regulació. 

Pel que fa a les despeses, s’incre-
menta la partida de personal degut a 
l’augment salarial previst l’any vinent 
del 2,25% i es redueixen més de la 
meitat les despeses financeres, que 
passen de 96.000 a 44.286€. Tam-
bé baixen en més d’un 60% les inver-
sions, amb una despesa prevista de 
792.000€, molt per sota 2 milions 
de l’exercici actual en què van confluir 
actuacions d’elevada quantia. El pres-
supost també preveu un increment del 
fons de contingències destinat a donar 

·······················································································································································
Els comptes de l’Ajuntament es van aprovar inicialment el 25 d’octubre amb els vots a favor d’ERC+SxA, 
l’abstenció d’Alternativa per Alella-CUP i Alella Primer-CP, i el vot en contra de Gd’A. 
·······················································································································································

Les inversions 

250.000 €

159.054 €

110.000 €

100.000 €

55.000 €

17.000 €

16.000 €   

15.000 € 

14.000 €

12.000 €

8.600 €

7.000 € 

6.000 €

6.000 €

 5.000 €

4.000 € 

3.000 €

3.000 €

1.000 €

500 € 

792.154 €

resposta a possibles imprevistos, que 
s’eleva dels 235.000 de 2018 als 
435.000€ de l’any vinent. 

El pressupost s’aprovarà definitiva-
ment, un cop superat el termini d’ex-
posició pública, previst del 2 al 22 de 
novembre. 

A què es destinen cada 100€ 

Serveis generals (Administració, 

Hisenda i Alcaldia)

manteniment del municipi

Promoció cultural i festes 

Seguretat ciutadana

Gestió de residus 

Serveis a les persones i sanitat 

obres Públiques 

 Educació

Urbanisme i medi ambient

 mobilitat i transport públic 

Promoció turisme 

Promoció de l’esport

Suport a entitats i participació

Adolescència i joventut 

Innovació

Comunicació i informació

Comerç i emprenedoria

Cooperació i equitat

21,99 €

20,78 € 

8,26 €

7,99 € 

7,37 €   

6,07 € 

5,98 €

3,99 € 

3,43 € 

2,43 €

2,18 €

2,03 €

2,00 €

1,72 €

1,34 €

1,32 € 

0,61 €

0,51 €

Pavimentació de carrers

 Adequació del pavelló

Reforma edificis municipals  

millores espais públics

Adequació Camí del mig

Aplicacions informàtiques 

Equips per processos d’informació

 Senyalització, pilones i baranes

Remodelació de parcs 

 Actuacions accessibilitat

mobiliari i estris

material tècnic inventariable 

mobiliari realització actes públics 

mobiliari i estris cultura

mobiliari urbà 

millores a l’Institut Alella  

Equipaments esportius 

Adquisició maquinària brigada

Camins escolars

Equips electrònics 

TOTAL INVERSIONS 

Més de 13 milions de pressupost

Origen dels ingressos

Impostos  directes

Participació tributs de l’Estat 

Taxes, preus públics i altres ing

Transf. Generalitat, diputació i CCm

Impostos indirectes

Transferència de capital

Ingressos patrimonials

Actius financers  

7.923.000 €

2.029.694 €

1.743.000 €

747.592 €

300.000 €

220.420 €

11.500 €

18.000 €
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Reajustament de partides i contenció de despeses

AdmInISTRACIÓ 

CIvISmE I SEGURETAT CIUTAdAnA

SERvEIS mUnICIPALS

SALUT PÚbLICA 

HISEndA

URbAnISmE

mEdI AmbIEnT

EdUCACIÓ

CULTURA

PRomoCIÓ TURÍSTICA 

AdoLESCÈnCIA I JovEnTUT 

Regidories Total 2019

SERvEIS A LES PERSonES 

mobILITAT

ComUnICACIÓ

EmPREnEdoRIA, ComERÇ I ConSUm 

CooPERACIÓ I EQUITAT 

ESPoRTS

FESTES PoPULARS

obRES PÚbLIQUES

PARTICIPACIÓ CIUTAdAnA 

ALCALdIA

InnovACIÓ

Regidories Total 2018

1.451.505 € 

1.016.280 € 

2.559.374 € 

72.985 €

1.106.554 €

400.103 €

1.192.059 €

501.700 €

911.210 €

302.200 €

330.321 €

Total 2018 Total 2019

759.781 €

328.350 €

170.857 €

85.700 €

66.525 €

266.386 €

135.500 €

2.042.872 €

75.500 €

68.909 €

176.511 €

A més del pressupost per l’any vinent, 
el Ple del 25 d’octubre també va apro-
var, provisionalment, les ordenances 
fiscals per a l’any 2019. Els impostos i 
taxes es mantenen igual que l’any 
2018 (el tipus impositiu de l’IBI es 
0,629 per a béns urbans i 0,70 per a 
béns rústics) i només s’han introduït 
ajustaments i variacions tècniques en 
algunes ordenances fiscals per millo-
rar-ne la gestió. Les dues variacions 
més destacables fan referència a l’Im-
post de Béns Immobles (IBI) i a l’impost 
sobre l’increment de valor de terrenys 
de naturalesa urbana (la plusvàlua). En 
la primera ordenança s’incorpora una 
bonificació del 65% per a les concessi-
onàries de l’Ajuntament, per tal de ga-
rantir l’equilibri econòmic i pal·liar 
l’efecte de la regularització cadastral 

El pressupost de l’any vinent contempla 
un decrement de les partides a més de 
la meitat de les regidories de l’Ajunta-
ment. Dotze de les 22 regidories redu-
eixen pressupost. La baixada és més 
marcada a les àrees d’Obres Públiques i 
Urbanisme, on no es contemplen grans 
despeses en actuacions, projectes i ad-
quisicions de terrenys com als exercicis 

anteriors. Algunes de les variacions de-
riven de traspassos en les contractaci-
ons dels serveis. Així a Adolescència i 
Joventut la davallada ve per la separació 
dels contractes de gestió d’aquesta àrea 
i del de la gestió de Cooperació, Partici-
pació, Equitat i Festes, que s’aglutinaran 
en nou contracte vinculat a Participació, 
que també inclou la gestió de les Jorna-

des de la Gent Gran Activa i la coordina-
ció del Casal de Gent Gran. La posada 
en marxa de l’Espai d’Arts Escèniques i 
la incorporació una nova tècnica de cul-
tura, marquen l’increment a Cultura. A 
Turisme també hi ha canvis: es deriva la 
gestió de l’Oficina de Turisme i de la Fes-
ta de la Verema al Consorci de Promoció 
Enoturística del Territori DO Alella. 

1.505.530 € 

1.046.501 € 

2.720.778 € 

79.625 €

1.305.390 €

213.353 €

1.199.912 €

523.207 €

944.452 €

285.275 €

224.557 €

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

714.511 €

318.350 €

172.353 €

80.200 €

66.525 €

265.790 €

137.500 €

784.055 €

262.279 €

67.865 €

175.197 €

Els impostos i taxes municipals es 
mantindran congelats l’any vinent

promoguda per l’Estat. Amb aquesta 
bonificació es pretén, sobretot, treure 
pressió sobre la concessionària del 
Complex Esportiu Municipal (Uesport) 
que ha vist incrementada la quota de 
5.500 a 18.000€. A la plusvàlua s’in-
corpora un nou apartat segons el qual 
no caldrà pagar aquest impost quan 
s’acrediti la inexistència d’un increment 
de valor en la transmissió. 

També es van aprovar canvis a les 
taxes de gual i d’ocupació de terrenys, 
que passen a regular-se per liquidació i 
no per autoliquidació, com fins ara. Per 
últim, s’incrementa de 80 a 90€ la 
taxa d’instal·lació de parades a la Fira 
de la Verema i de 40 a 50€ a la Fira de 
Nadal, perquè l’Ajuntament assumirà 
el  cost de la vigilància que fins ara pa-
gaven els paradistes. 

Subvencions de l’IBI a gent gran i 
famílies nombroses i monoparentals
L’Ajuntament té previst obrir aquest 
mes de novembre la convocatòria 
per presentar les sol·licituds per a 
les subvencions de l’IBI a les que es 
poden acollir persones majors de 
65 anys i famílies nombroses i mo-
noparentals que viuen en règim de 
lloguer, que compleixen els requi-
sits.  Es poden beneficiar les perso-
nes majors de 65 anys que tinguin 
una renda inferior a 2,5 vegades 
l’IPREM i visquin soles, o 4 vega-
des l’IPREM, si es tracta de dues 
persones, així com les persones 
majors de 65 anys que conviuen 
amb una o més persones cadascu-
na d’elles amb una discapacitat 
igual o superior al 33%. Les sol-
licituds s’hauran de presentar a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Els 
terminis de presentació, amb la in-
formació i la documentació requeri-
da es publicarà a la pàgina www.
alella.cat/tramits. 



Per quart any consecutiu 
els ajuntaments d’Ale-

lla, El Masnou i Teià 
uneixen esforços 

per organitzar 
les Jornades 
d’Ocupació. 

El networking 
és l’eix princi-

pal d’aquesta 
quarta edició. El 

programa inclou diferents accions dirigi-
des a la preparació de les presentacions 
professionals que es posaran en pràcti-
ca en una trobada amb diferents empre-
ses dels tres municipis organitzadors.  

Les Jornades tenen per objectiu fa-
cilitar eines que ajudin a la recerca de 
feina a les persones aturades o a les 
que volen canviar d’activitat. Són tam-
bé una oportunitat per a aquelles em-
preses que vulguin ampliar la seva for-
mació en tècniques de selecció de 
personal. 

El programa arrenca el 7 de novem-
bre a Alella. L’acte inaugural es farà a 
les 10h a Can Lleonart amb la conferèn-
cia teatralitzada Speaktacular-El candi-
dat, que tracta sobre la importància del 
canvi d’una manera entretinguda i im-
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····················································································································································································································································

4es Jornades d’Ocupació 
d’Alella, el Masnou i Teià 

pactant. Els dies 8 i 9 de novembre, les 
sessions es traslladaran a la sala poliva-
lent de la Biblioteca Joan Coromines del 
Masnou (edifici Centre). En aquest esce-
nari s’ha programat, per al dijous 8, una 
sessió pràctica per ensenyar les perso-
nes que busquen feina la manera de 
preparar una presentació professional 
efectiva davant les empreses.

L’últim dia de les Jornades, el 9 de 
novembre, Rosaura Alastruey, experta 
en networking, xarxes socials i inserció 
laboral, pronunciarà la conferència La 
feina es mou per... Contactes? Ho 
saps? Vine i comença a treballar el teu 
networking (ben fet). Paral·lelament, 
al mateix espai de l’edifici Centre, es 
farà un taller pràctic adreçat a empresa 
sobre noves tècniques de selecció. A 
partir de les 11.30h es durà a terme 
una sessió de networking per facilitar 
el contacte entre empreses dels tres 
municipis i persones en procés de re-
cerca de feina. 

Les sessions són gratuïtes i obertes 
a tothom, però les places són limitades 
i per tant cal fer inscripció prèvia abans 
del 6 de novembre emplenant el for-
mulari que hi ha a la pàgina www.ale-
lla.cat/jornadesocupació. 

Cens Electoral de Residents 
El 26 de maig de 2019 se celebra-
ran Eleccions Municipals i Eleccions 
al Parlament Europeu, a les quals 
podran participar ciutadans i ciuta-
danes de la Unió Europea residents 
a l’Estat Espanyol. En el cas de les 
Eleccions Municipals també ho po-
dran fer les persones procedents de 
Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, 
Corea, Equador, Islàndia, Noruega, 
Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Tri-
nitat i Tobago. Per poder exercir 
aquest dret de sufragi actiu cal estar 
inscrit al Cens Electoral de Resi-
dents a Espanya (CERE) i manifes-
tar prèviament la voluntat d’exercir 
aquest dret de vot, presentant el 
model de sol·licitud, degudament 
complimentat i signat, a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania d’Alella. 
Per poder-se inscriure cal ser major 
de 18 anys i no estar privat del dret 
de sufragi actiu; estar inscrit al pa-
dró municipal d’habitants; estar en 
possessió de l’autorització de resi-
dència i haver residit el temps exigit 
i complir la resta dels requisits esta-
blerts a l’acord corresponent.

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

“El Celobert” a Alella 
L’equip del programa El Celobert, 
conduït pel cantant dels Pets Lluís 
Gavaldà, va triar Alella per enregis-
trar un dels capítols. El programa 
musical, que s’estrenarà el proper 
any, es va rodar a la Plaça de l’Ajun-
tament els dies 24 i 25 d’octubre.

···································································································
Se celebren del 7 al 9 de novembre i inclouen tallers pràctics per millorar la 
presentació professional davant les empreses i una sessió de networking.

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

Preparatius per al Gran Recapte 
La Fundació Banc dels Aliments, de la 
qual forma part Càritas Alella 
com a entitat receptora dels 
aliments que es recullin al 
municipi, ja ha començat 
a preparar el Gran Recap-
te 2018. A Alella es farà 
els dies 30 de novembre i 
1 i 2 de desembre, als su-
permercats Sorli i Caprabo. 
Per garantir l’èxit del Gran Re-
capte cal que tothom col·labori: ja si-

gui com a voluntari o voluntària fent la 
recollida d’aliments, aportant 

producte, o fent difusió de la 
campanya. Si voleu formar 
part de l’equip de volunta-
riat us podeu informar i 
fer la inscripció a www.
granrecapte.com. Els ali-

ments que es demanen 
són: oli, llet, conserves, ga-

letes, llegums cuits, brou, ce-
reals i llet infantil.
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Instal·laran pantalles acústiques a l’autopista C-32 

L’empresa Infraestructures Viàries de 
Catalunya (INVICAT), concessionària 
de l’autopista C-32, instal·larà panta-
lles acústiques en aquesta via al seu 
pas per Alella. El projecte que ha re-
dactat la concessionària per encàrrec 
del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat, preveu la instal·lació de 280 
metres de pantalles, dividides en tres 
trams, per tal de reduir l’impacte sonor 
que provoca el pas de vehicles pels ha-
bitatges situats en el carrer Folch i Tor-
res (en direcció Barcelona) i el carrer 
Llorer (en direcció Girona).

L’obra consistirà en la construcció 
d’un tram de 90 metres de 3 metres 
d’alçada, paral·lel al carrer Folch i Tor-
res, i dos trams més de 80 metres i 
110 metres i 4 metres d’alçada situats 
ambdós costats de l’autopista, un en 
direcció Barcelona i un altre en direcció 
Girona. L’actuació se centra entre els 

punts quilomètrics 85,340 i el 85,560. 
Tal i com ja s’ha fet en altres punts con-
flictius de l’autopista (Montgat, el Mas-
nou, Mataró o Calella), s’instal·laran 
panells fonoabsorbents, recolzats sobre 
un sòcol de formigó de 0,60 metres 
d’alçada i encaixats entre suports 
d’acer. 

El projecte constructiu té en compte 
el passos d’aigua i de serveis i s’ha re-
dactat de manera que tingui el mínim 
impacte visual possible. Segons han in-
format fonts de la Generalitat, es preveu 
que les obres puguin començar a execu-
tar-se abans de final d’any. El termini 
previst d’execució és de tres mesos i no 
es contempla el tall de trànsit al tronc 
de l’autopista mentre es realitza l’obra. 

La instal·lació de les pantalles 
acústiques a l’autopista és una deman-
da de l’Ajuntament i d’una part del ve-
ïnat d’aquesta zona. La redacció i exe-

···································································································
El projecte preveu instal·lar un total de 280 m d’apantallament per pal·liar el 
soroll d’aquesta via envers els habitatges dels carrers Folch i Torres i Llorer. 

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

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

Taxis a l’ombra

cució del projecte s’emmarca dins del 
conveni de col·laboració entre el De-
partament de Territori i Sostenibilitat i 
la concessionària de l’autopista INVI-
CAT.  El cost estimat de l’actuació, in-
closos els estudis previs i la redacció 
del projecte, supera els 865.000 euros 
que seran finançats íntegrament per la 
concessionària. 

Imatge dels tres trams de pantalles. 

Canvis a la recollida d’olis
Després d’acumular diverses avaries 
en els últims mesos, l’Ajuntament 
ha decidit canviar el sistema de re-
collida d’oli vegetal usat. Es substi-
tuiran les màquines de recollida ac-
tuals per uns contenidors específics 
per aquest tipus de residu. El canvi 
es preveu per a la segona setmana 
de novembre i s’aprofitarà la substi-
tució per ampliar els punts de reco-
llida, posant-ne dos de nous a l’àrea 
del carrer Doctor Homs amb Font-
calda, i a la Riera Coma Fosca, a 
l’alçada de Cal Doctor. En el nous 
contenidors s’hi podrà dipositar 
qualsevol ampolla de plàstic amb 
oli, però no donaran el bidonet, com 
fins ara. Per tal que la gent que vul-
gui pugui seguir utilitzant aquest re-
cipient, l’Ajuntament en farà quatre 
lliuraments per any, un per trimes-
tre, dos d’ells aprofitant la recollida 
de bosses compostables. Més infor-
mació www.alella.cat/recollidaolis. 

Per millorar les condicions dels taxistes 
i de les persones usuàries d’aquest mit-
jà de transport, l’Ajuntament ha instal-
lat una estructura perquè doni ombra 
els vehicles aparcats a la parada de 
taxis de l’aparcament de Can Lleonart. 
L’estructura —formada per cinc mò-
duls de fusta de pi de 12,5 m x 5 m i 
4,5 m d’alçada i pilars galvanitzats 
instal·lats sobre una base de formigó— 

ha tingut un cost total de 21.513€. Al 
pati de Can Lleonart, i dins de la refor-
ma projectada a l’Oficina de Turisme, 
s’està instal·lant una estructura de les 
mateixes característiques per tal 
d’aconseguir un espai d’ombra en 
aquesta zona. També s’està estudiant 
la possibilitat d’instal·lar un sistema 
semblant d’ombrejat a l’aparcament de 
la caserna de la Policia Local. 
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La Fira de Nadal i els actes de La Marató, 
el 15 i 16 de desembre 

Alella tornarà a implicar-se un any més 
a La Marató de TV3, que enguany cele-
bra la 27a edició dedicada a recaptar 
diners per a la lluita contra el càncer. El 
cap de setmana 15 i 16 de desembre 
concentrarà la major part de les activi-
tats que organitza l’Ajuntament i les 
entitats per recaptar fons, coincidint 
amb la celebració de la Fira de Nadal. 
Aquests seran els dies claus de la re-

captació a Alella, però la campanya de 
sensibilització al poble començarà 
abans, amb la xerrada programada per 
la Biblioteca Ferrer i Guàrdia sobre 
aquesta malaltia i la cursa popular que 
organitza el divendres 30 de novem-
bre, a partir de les 16.45h, l’Escola La 
Serreta per recaptar fons per a La Ma-
rató. La darrera activitat serà el Cros 
d’Alella que enguany s’ajorna per mo-
tius d’organització fins al 27 de gener. 

L’encesa de llums el 5 de desembre
L’encesa de llums es farà el 5 de desem-

bre a partir de les 18h a la Plaça de 
l’Ajuntament, amb una cantada de na-
dales per la Coral Municipal d’Alella, 
xocolatada popular, neules i cava. 

Inscripcions a la Fira de Nadal 
Les persones interessades a instal·lar 
una parada a la Fira de Nadal poden 
presentar les sol·licituds i la documen-
tació requerida abans del 5 de desem-
bre a l’OAC o per Internet a través de 
l’accés www.alella.cat/tramits si es 
disposa de certificat digital. Més infor-
mació a www.alella.cat/firanadal.

No a la violència masclista 

El 25 de novembre és el 
Dia Internacional per a 
l’eliminació de la vio-
lència envers les do-
nes i l’Ajuntament, 
l’Associació de Do-
nes Montserrat Roig i 
l’Associació Dones So-
lidàries tornen a unir-se 
per organitzar conjunta-
ment diferents actes a l’entorn 
d’aquesta data per tal de sensibi-
litzar la població sobre la necessi-
tat d’acabar amb aquesta xacra 
social. 

Els actes centrals es faran el mateix 
diumenge 25 de novembre amb una 
jornada d’activitats adreçades a tota la 
família per fomentar la igualtat i el res-
pecte a la diversitat de forma divertida 
i lúdica i un acte institucional. Serà a 
partir de les 11h a la Plaça de l’Ajun-
tament. Les activitats vinculades a les 
Jornades contra la violència masclista 
s’estendran al llarg de tot el mes de 
novembre a l’Espai Jove, on cada tarda 

es podrà practicar el joc 
“TABÚ. Tu tries què t’hi 

jugues!”, una eina que 
permet de forma lúdi-
ca posar nom i fer 
front a aquelles vio-
lències que, pel fet 

de ser quotidianes, 
s’han naturalitzat. 
Les Jornades inclouen 

la projecció d’una selec-
ció de curts del concurs 
internacional Dona’m 

cine, realitzats per dones,  
programat per al 22 de no-

vembre a Can Lleonart. La Biblioteca 
Ferrer i Guàrdia dedicarà l’hora del 
conte del 27 de novembre a aquesta 
temàtica amb la proposta M’agrades 
igual, a càrrec de Raig de Sol. 

L’Associació Dones Solidàries s’afe-
geix al programa amb la tertúlia “Ro-
batori de nadons a Catalunya: com va 
poder ser?, que es farà el 20 de no-
vembre a les 19.30h a la Biblioteca. 
Més informació a www.alella.cat/25N.

Can Manyé acull una mostra 
antològica de Jordi Alumà
L’Espai d’Art i Creació Can Manyé 
acull, del 23 de novembre al 16 de 
desembre, una exposició antològica 
del pintor Jordi Alumà, amb una 
selecció d’obres realitzades durant 
més 50 anys de trajectòria, des de 
1962 fins a l’actualitat. La mostra 
recull una àmplia perspectiva de la 
seva carrera, amb un recorregut per 
obres que s’emmarquen en una sín-
tesi entre la manera del romànic i la 
manera del cubisme. Guardonat 
amb el Premi Ciutat de Barcelona 
l’any 1978 i amb la Creu de Sant 
Jordi al 2000, Jordi Alumà, nascut 
al 1924, és un artista de dilatada 
trajectòria pictòrica a nivell interna-
cional, des de França fins al Japó, 
Austràlia o Estats Units. L’artista té 
el seu estudi a Alella des de fa més 
de 50 anys. 

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

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

···································································································
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A punt les paneres culturals
La Biblioteca Ferrer i Guàrdia ja té 
a punt les paneres culturals que 
sortejarà aquest Nadal. Com l’any 
passat, seran tres: una per a adults, 
una per a joves i una altre per a in-
fants. Per participar en aquests sor-
tejos cal demanar un mínim d’entre 
dos i  quatre documents en préstec, 
segons la modalitat, del 5 de no-
vembre al 13 de desembre. El sor-
teig de les tres paneres es farà el 
dimecres 14 de desembre a partir 
de les 18h. Els premis són: audio-
visuals, lots de llibres i entrades i 
descomptes per a diferents tallers i 
esdeveniments culturals. La panera 
infantil està reservada per als lec-
tors i usuaris fins a 14 anys, la pa-
nera jove de 14 a 18 anys, i la 
d’adults per a persones majors 
d’edat.

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

Vols participar a la cavalcada?
Ses Majestats els Reis Mags neces-
siten la vostra col·laboració per por-
tar la il·lusió als infants del poble. Si 
teniu més de 16 anys podeu partici-
par a la cavalcada fent de patge. 
Per participar en la cavalcada no-
més cal apuntar-se a Can Lleonart 
abans del 14 de desembre (93 540 
40 24 i canlleonart@alella.cat).

Taller de rebost saludable i 
“batch cooking” de tardor 
El Mercat Municipal ha programat 
un taller de rebost saludable i batch 
cooking de tardor per al divendres 
30 de novembre, de 18 a 19,30h. 
Al taller s’ensenyarà a preparar 
plats saludables en 5 minuts i la 
tècnica per no haver de cuinar cada 
dia. Les inscripcions es fan a la pa-
rada d’I Love Bio i el preu és de 
10€ amb un val de descompte. 

“A cent cap als 100”

Les sortides 

Dijous 15 de novembre
mollet del vallès
Dijous 31 de gener  
Alella
Dimecres 27 de febrer 
Caldes de montbui
Dijous 28 de març
Puig Reig
Dimarts 14 o dijous 16 de maig 
Jornada de cloenda. Pendent de concretar

Per tercer any, l’Ajuntament se suma al 
cicle de passejades “A cent cap als 
100”, una iniciativa promoguda per la 
Diputació en la qual participen una se-
tantena de municipis, amb l’objectiu de 
fomentar l’exercici, intercanviar conei-
xements sobre la natura i afavorir les 
relacions entre les persones més grans 
de 60 anys. Aquesta temporada, Alella 
compartirà el camí amb Caldes de 
Montbui, Mollet del Vallès i Puig Reig. 
Com a cloenda es realitza una trobada 
conjunta en la qual participen tots els 
municipis i en la què només poden as-
sistir aquelles persones que hagin rea-
litzat un mínim de 3 sortides.

Les sortides es faran des del Pavelló 
a les 8h i es viatjarà en bus fins al punt 
de trobada amb els altres pobles parti-
cipants. Des d’allí es farà una passeja-
da d’entre 6 i 8 km, majoritàriament, 
per pistes forestals o camins de munta-
nya, i després d’un dinar conjunt, es 

tornarà cap a les 17h. Cada participant 
ha d’anar amb roba i calçat adequat i 
dur l’esmorzar, el dinar i aigua.  L’Ajun-
tament assumeix el transport, els 
acompanyants i l’assegurança de les 
persones participants. El grup ha d’es-
tar format per gent major de 60 anys i 
poden participar un màxim de 50 per-
sones en cada sortida. Cal tenir un mí-
nim d’hàbit de caminar o realitzar acti-
vitat física.

Fins al 21 de desembre es podrà 
omplir el formulari d’inscripció a www.
alella.cat/ciclepassejades o directa-
ment al Pavelló. La participació a la 
primera passejada es determinarà per 
ordre d’inscripció i s’establirà de mane-
ra rotativa seguint l’ordre en les sorti-
des següents. La participació a cada 
passejada serà confirmada per correu 
electrònic o per telèfon a les persones 
corresponents. 

A la passejada participen 50 persones a cada sortida. 

El Correllengua tornarà a fer parada a 
Alella l’11 de novembre. Aquesta 22a 
edició està dedicada a la Nova Cançó, 
un esdeveniment musical, social i polí-
tic que va esdevenir un crit de llibertat 
col·lectiva en un context marcat per la 
censura, la manca de llibertat d’ex-
pressió i de reunió. Promogut per la 
Coordinadora d’Associacions per la 
Llengua Catalana (CAL), el Correllen-
gua pretén reivindicar la llengua, la 
cultura i els anhels que van significar 
en el seu moment la Nova Cançó. 

El Correllengua de la Nova Cançó
A Alella, a més de l’Ajuntament 

s’han afegit a l’organització les associa-
ció Òmnium Cultural d’Alella, el Mas-
nou i Teià i Assemblea per la Indepen-
dència d’Alella. La cita és a Can 
Lleonart a partir de les 12h amb la lec-
tura del manifest i el concert del grup 
VerdCel dedicat a la Nova Cançó. L’acte 
clourà amb el lliurament de Premis Li-
teraris: el 22è premi de poesia Alella a 
Maria Oleart i el 18è de contes Alella a 
Guida Alzina. Enguany s’han presentat 
27 obres de poesia i 60 de prosa. 
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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 Trinxar el sòl agrícola amb velles polítiques d’habitatge

Al Meeting Point s’exhibien els blocs que Corp vol 
construir a La Serreta. Grans i horribles edificis a 
sobre de les vinyes colapsant unes urbanitzacions 
amb unifamiliars pensades com a segones residèn-
cies amb vials pel que només passa un vehicle i vo-
reres per les que no hi passa ni el cotxet del bebé. 
200 habitatges, unes 500 persones, més de 300 
cotxes més circulant entre Mar i Montanya, la Creu 
de Pedra i Can Teixidor. Nous habitatges privats que 
s’anuncien on ara hi ha vinyes sense que hi hagi 
ni aprovació de l’Ajuntament i de la Generalitat, 
projecte parcel·lari, projecte urbanístic, projecte de 
construcció i llicència pel constructor. De gran, vull 
ser Corp i que quan em carregi un element patri-
monial protegit (cas de Can Calderó) a Alella, i la 
imatge vitivinícola del poble, no només no em passi 
res, sinó que ERC em posi una catifa vermella per a 
trinxat La Serreta i el Pla. L’Alcalde no se’n amaga. 
La promotora construirà 8 edificis de vivenda lliure 
i 3 més amb alguna protecció, i urbanitzarà les 3 
hectàrees del Pla on aniran els equipaments espor-
tius, però ni els construirà, ni construirà tampoc els 
4 blocs de vivenda social. Això quedarà per quan 
l’ajuntament aconsegueixi el finançament. Bingo !! 
gran negoci !!! Ens carreguem les vinyes i l’horta i 
ho urbanitzem tot, a l’espera que caiguin del cel els 

Continuem la revolució dels somriures

Fa pocs dies, el nostre partit va fer públic el següent 
comunicat arrel de la destrucció del masteler situat 
al pati de Can Lleonart: “(...) volem denunciar públi-
cament les accions vandàliques amb arrels feixistes 
que estan tenint lloc al nostre poble i que busquen 
trencar la pau i convivència que tenim a Alella, igual 
que ho intenten a nivell de país.

Els valors republicans que practiquem fan que 
valorem per sobre de tot la democràcia, inspirada, 
entre d’altres, en el respecte i la diversitat, i parai-
gües de la comunitat. 

Aquests valors són bons quan les coses que pas-
sen ens agraden però són encara més importants 
quan passen coses que no ens agraden. Per això du-
rant tants i tants anys, en què Esquerra Republicana 
de Catalunya hem defensat en minoria la indepen-
dència, mai hem trencat les regles de la democràcia 
i hem acceptat sempre la majoria. Només faltaria.

Des d’aquesta experiència encoratgem a tot 
aquell que pensa diferent a defensar les seves idees, 
però sempre amb respecte i educació i dins les regles 
de la democràcia.

El què Esquerra Republicana no tolerarà són 
pràctiques antidemocràtiques de caire feixista que 
vénen a imposar i a destrossar. 

Per això, estem treballant ja en diferents mesures 

diners pel camp de fútbol, la pista d’atletisme i les 
vivendes socials. Jo de gran, vull ser Corp.

Reviseu el nostre escrit del mes passat i sabreu 
perquè hem votat en contra del Pressupost. ERC SxA 
no ha reservat 30.000€ per a 3 càmeres lectores 
de matrícules que demanàvem per a la zona de les 
escoles Fabra (camí a Rials), el pont de l’Autopista i 
la carretera a Granollers. Tampoc el sistema disuasori 
als perímetres de les urbanitzacions. La noticia bona 
és la instal.lació de pantalles antisoroll als marges de 
la autopista al seu pas pels trams urbans més afec-
tats pel soroll. El cost, 800.000€ el posa una em-
presa pública de la Generalitat que les instal.larà uns 
mesos abans de les eleccions. Teniem aquesta rein-
vidació al nostre programa electoral des de 2011, i 
vam negociar que s’incorporés al PAM (Pla d’Actua-
ció Municipal). La dolenta, és que tot i que El Mas-
nou, per unanimitat, ha 
demanat esdevenir Zona 
1 pel Transport públic, 
aquí a Alella, som rics, i 
podem pagar el doble que 
els nostres pobles veïns.

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

que facin prevaldre la democràcia enfront d’aquestes 
actituds”. 

Des del nostre partit donem tota la importància 
i gravetat als fets ocorreguts. Considerem que estan 
atemptant contra la democràcia al no respectar un 
acord del Ple aprovat amb 9 vots a favor, 2 absten-
cions i 2 vots en contra. A més, busquen conscient-
ment crear conflicte social, únic pa que els alimenta.

Mentrestant, i tristament, el dia 2 de novembre 
ha fet un any que l’Oriol Junqueras, el president 
del nostre partit, està empresonat per fer quelcom 
tan “antidemocràtic” com convocar un referèndum i 
permetre que la ciutadania votés. Tant l’Oriol com 
la resta de persones privades de llibertat continuen 
sent ostatges de l’Estat espanyol. Se’ns acaben els 
adjectius... No hi ha dret. Per totes elles, persistirem.

I persistir és continuar la revolució dels somriu-
res, per això volem acabar amb notícies més ama-
bles. Des de l’Ajuntament, amb la col·laboració de la 
Revista Alella i de Kineina Audiovisuals, s’està pre-
parant la gravació d’un documental i d’un llibre de 
l’1-O a Alella per tal de recollir la memòria col·lectiva 
d’aquella fita històrica i preservar-la per a les futu-
res generacions. Amb aquest objectiu, s’inicia una 
campanya de recollida d’imatges, vídeos i testimonis 
orals o escrits. Us animem a participar-hi.

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 Vinyes d’Alella

Els primers anys de la dècada dels setanta es van 
produir les millors collites de raïm de les vinyes 
registrades a la denominació d’Origen Alella. Eren 
1.200.000 kg dels quals la Cooperativa Alella 
Vinícola en vinificava i comercialitzava un 98%. 
Amb la construcció de l’autopista van començar 
les expropiacions i aquesta va portar l’allau 
d’urbanitzacions que varen representar una pèrdua 
de vinya molt considerable. Dissensions internes a la 
Cooperativa, lligades a la més que criticable direcció, 
varen portar la seva liquidació i venda a una empresa 
particular que n’és la propietària des de 1998. 
Aquesta, que continua anomenant-se Alella Vinícola, 
va ajustar l’entrada de raïms a la seva capacitat de 
comercialització. Això va fer que molts pagesos no 
sabessin on portar la seva producció. Fruit de això 
varen sorgir nous cellers i quatre viticultors que han 
creat les seves pròpies marques, tot i que aquests 
últims vinifiquen el seu a maquila a Alella Vinícola. 
Així es va passar d’una plataforma que vinificava i 
comercialitzava més d’un milió d’ampolles a nou 
plataformes comercialitzadores que entre totes 
escassament arriben al mig milió, i que, per tant, 
no poden destinar gaires recursos a la promoció 
dels seus vins. Per aquests motius entre d’altres 
s’ha creat el Consorci de Promoció Enoturística del 

oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

La nostra policia també és imatge d’Alella 

El cos policial forma part de la imatge que dona 
l’administració a la ciutadania. Una policia adequa-
dament gestionada és imprescindible per garantir 
una convivència exemplar, ja que davant dels pro-
blemes, els agents saben com actuar, fent tasques 
de prevenció la majoria de vegades i resolent els 
conflictes amb les seves intervencions.

És per això que resulta imprescindible tenir un 
cos policial que compleixi els següents requisits:

1. Un cos amb el nombre suficient d’agents que 
permeti donar cobertura a les necessitats del poble.

2. Un cos amb agents que disposin de la forma-
ció necessària pel desenvolupament de les seves 
tasques.

3. Un cos policial que disposi de les eines im-
prescindibles per desenvolupar la seva feina.

4. I per últim, i no menys important, els respon-
sables polítics  del cos policial han de ser capaços 
de dur a terme polítiques de motivació i recolza-
ment a aquells professionals que han de vetllar per 
la nostra seguretat i no deixar-los sense directrius 
concretes del que han de fer i del que han de pri-
oritzar.

Malauradament res es compleix en la nostra po-
licia. Els nostres agents es troben en una precària 
situació laboral en molts aspectes. No en són sufi-

Territori DO Alella, que en aquest sentit està duen 
a terme una bona tasca, quedant relegat el Consell 
Regulador  a simple espectador. El Consell el formen 
viticultors i cellers de la DO i resulta xocant quan 
els seus membres diuen que no fa res, sent ells qui 
la dirigeixen a través del Consell Rector. Deixar fer 
ha estat massa freqüent en el Consell Regulador, 
sent el resultat que la DO Alella és una de les que 
ha registrat més varietats de raïm a Catalunya. 
Quasi totes les varietats franceses hi són presents, 
desplaçant fins fa poc a les autòctones Pansa Blanca 
i Garnatxa (tant blanca com negre), i diguem fins fa 
poc perquè finalment sembla que el seny ha tornar 
a imperar i els productors s’han adonat que certes 
varietats blanques i alguna de negra no s’aclimaten 
del tot bé a les nostres terres i al nostre clima. Es 
vol fer créixer el conreu de la vinya, però la pressió 
urbanística segueix sent desaforada i els pagesos que 
encara tenen vinyes abandonades no les volen llogar 
per tant de mantenir oberta l’esperança d’una no 
improbable requalificació urbanística que revaloritzi  
el terreny. Per imperatius legals una DO és molt 
cara i pot passar que la nostra arribi un moment 
en que no es pugui mantenir. Cal, doncs, començar 
a pensar en un altre plantegament de DO o cercar 
espònsors privats per finançar-la.

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

cients. Un mes després de quedar-nos sense servei 
per la nit i per primer cop en 35 anys, hores d’ara 
el problema per incorporar nous agents no s’ha re-
solt. Això podria provocar noves aturades de servei, 
una situació realment negligent per part del govern.

La política de deixadesa que practica el govern 
d’Alella envers la solució al greu problema que pa-
teix el nostre cos policial no fa més que agreujar 
una situació que té diverses solucions, totes elles 
possibles en disposar de recursos econòmics i di-
ferents maneres legals per aconseguir-ho. No valen 
excuses.

Amb la nostra seguretat no es juga. I amb la 
nostra imatge tampoc.

Esteve Garcia-Ossorio, 
portaveu del grup municipal  

JxCAT
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PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS Darrer pressupost del mandat

Sens dubte,un dels temes que més preocupa a la 
ciutadania d’Alella és la seguretat en el poble i la 
dels seus domicilis. En aquest sentit, en el passat Ple 
d’octubre, vàrem poder escoltar algunes demandes 
per part dels veïns i veïnes que hi van assistir. I 
justament per aquesta preocupació i lligat amb el 
pressupost de 2019 que es portava a aprovació en 
aquest mateix Ple, nosaltres ens vàrem abstenir en 
la seva votació.

Tot i que el pressupost té una continuitat pel 
que fa als objectius programatics de l’actual 
mandat i del que nosaltres compartim la majoria 
de punts, sí és cert, per altra banda, que ens hauria 
agradat veure-hi una major dotació econòmica 
en l’àrea de seguretat i civisme que permetes fer 
front a circumstàncies que requereixin garantir la 
prevenció i execució d’aquesta seguretat cap als 
alellencs i alellenques i que no es tornéssin a repetir 
fets com els del passat setembre. Per altra banda, 
també ens hauria agradat veure un increment 
en l’àrea d’emprenedoria, comerç i consum. Ja 
vàrem expressar que si la promoció turística del 
poble és molt important, no menys ho és la seva 
promoció económica a través del seu comerç i de 
les seves empreses i de la incentivació perquè se 
n’implementin de noves en el municipi i siguin 

Glòria mans
manscg@alella.cat

generadores d’ocupació. Explorar noves fòrmules 
de promoció económica a través de l’economia 
social també en seria un dels aspectes que es 
contemplaven en el PAM i que sembla no reflectir-
se en aquest pressupost.

Volem recordar des d’aquestes línies a un 
bon company i amic que ens va deixar fa ben 
poc, en Joaquim Julià, regidor del PSC en el 
nostre ajuntament en el mandat 1983-1987. 
Personalment el voldria recordar com a un bon 
acompanyant en aquest camí de la política, sovint 
tan convúls però a la vegada apassionant i amb 
qui havia pogut compartir interessants debats de 
primer nivell, tot i que a vegades no coincidissim en 
algunes idees, sobretot en aquests darrers temps. 
El recordarem sempre com una persona amb uns 
grans valors socials, d’esquerres i progressista. 

Glòria Mans Cervantes
Alella Primer-Candidatura de 

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

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

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

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

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

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

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

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

112
Emergències 

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

de l’adreça 900900120@gencat.net

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

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

93 555 24 12
Policia Local Alella 

93 741 81 85
Mossos d’Esquadra Premià de Mar

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

Telèfons
d’interès

Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 25 D’OCTUBRE. Consulteu les actes dels plens municipals al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Aprovació provisional del text refós de la modificació del 
POUM “reordenació de les zones verdes i esportives de 
La Vera i Cal Doctor”.
El Ple va aprovar el text refós de la modificació seguint les 
indicacions de la Comissió territorial d’Urbanisme. L’ob-
jectiu és reconvertir en zona d’equipaments una superfície 
de més de 1.000 m2 d’espais lliures de La Vera, per tal de 
poder implantar una edificació per instal·lar una caldera 
de biomassa i ampliar el Complex Esportiu Municipal. 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA i AP-CP i l’absten-
ció de Gd’A i AA-CUP.
Modificació de crèdit.
El Ple va aprovar una modificació de crèdit de 40.000€ pro-
cedent d’interessos de préstec, de les quals 35.000€ es des-
tinen a serveis de recaptació (ORGT) i 5.000€ a participació. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, AA-CUP i l’abs-
tenció de Gd’A.
Modificació provisional de l’impost de l’IBI.
El Ple va aprovar incloure a l’impost de l’IBI una bonifica-
ció del 65% per les concessionàries de l’Ajuntament per 
tal de pal·liar l’efecte la regularització cadastral de l’Estat. 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA i AP-CP i l’absten-
ció d’AA-CUP i el vot en contra de Gd’A. 

Modificació provisional de l’impost de plusvàlua. 
El Ple va aprovar una modificació de l’impost sobre l’in-
crement de valor de terrenys de naturalesa urbana, se-
gons la qual no caldrà pagar-lo quan s’acrediti la inexis-
tència d’un increment de valor en la transmissió. 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, Gd’A i AP-CP i 
l’abstenció d’AA-CUP. 
Modificació de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic.
El Ple va aprovar que la taxa és reguli per liquidació.  
Aprovat per unanimitat
Modificació de la taxa d’instal·lació de parades.
El Ple va aprovar un increment de 10€ a la taxa per a la 
instal·lació de parades a la fires de Nadal i de la Verema. 
Aprovat per unanimitat
Modificació de la taxa d’entrada de guals.
El Ple va aprovar que la taxa és reguli per liquidació.
Aprovat per unanimitat 
Aprovació inicial del pressupost 2019.
El Ple va aprovar inicialment un pressupost de 
13.093.207€ per l’any vinent, el que representa un 
6,6% menys que a 2018. 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, l’abstenció 
d’AA-CUP i AP-CP i el vot en contra de Gd’A.
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Serveis

TAXI A DEMANDA   T. 93 555 23 39
Servei de taxi al preu de 2€ de dilluns a divendres de 7 a 20 h.  
Per a majors de 65 anys i persones amb discapacitat. La resta d’usuaris amb un límit de 6 viatges anuals

CENTRALETA DEL SERVEI DE TAXI   T. 93 540 13 86

TAXIS

DEIXALLERIA MÒBIL
Del 2 al 4 i del 27 al 30 de novembre i l’1 al 2 i del 27 al 30 de desembre 
de 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.

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 16 de novembre de 10.30 a 13h. Consulteu les dates les properes visites www.alella.cat/busconsum. 

BUS CONSUM

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:  NOVEMBRE - DESEMBRE

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
1 i 2 de desembre                        MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
6, 8 i 9 de desembre                    BERNAL C/ El masnou, 30 · 93 540 03 83
15 i 16 de desembre                    GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
22, 23 i 25 de desembre              MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
26 de desembre                           BERNAL C/ El masnou, 30 · 93 540 03 83
29 i 30 de desembre                    BERNAL C/ El masnou, 30 · 93 540 03 83

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

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

SERVEIS DE RECOLLIDA A CASA
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.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT: NOVEMBRE - GENER
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

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. La guerra no té cara de dona, d’Svetlana Aleksievitx.

Dijous 8 de novembre

17h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Presentació de Natasha: història d’una adopció, de Mercè Armengol. 

19.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Xerrada. “Robatori de nadons a Catalunya: com va poder ser?” A 
càrrec de Santiago Castellà i Neus Roig.
Organitza: Associació Dones Solidàries d’Alella amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alella.

19.45 a 21.45h Espai Jove*
Descobreix el ioga (també 22 de novembre). Inscripció alellajove.cat.

Dimarts 20 de novembre

De 17 a 18.30h Llar d’Infants Municipal Els Pinyons*
Parlem d’educació. Xerrada. “Espai de joc 0-3”. Gratuït. Inscripcions 
fins al 19 de novembre a elspinyons@suar.coop.

Dimecres 21 de novembre

19h Institut Alella
Xerrada. “Per què... em costa aprendre...? A càrrec d’Anna Martorell.
Organitza: AMPA Institut Alella 

Dilluns 26 de novembre

20h Can Manyé*
Inauguració de l’exposició antològica de l’artista alellenc Jordi Alumà. 
Fins al 16 de desembre.

Divendres 23 de novembre

19.30h Can Manyé*
Literatures amb sentits. Les dones i els dies, de Gabriel Ferrater.

Dimecres 28 de novembre 

16.45h Escola La Serreta
Marató de curses a l’Escola La Serreta, per recaptar diners per a La 
Marató de TV3 dedicada a la lluita contra el càncer.
Organitza: Escola La Serreta

De 18 a 20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
BiblioLab. Dibuixem en l’espai. Adreçat a infants de 4 a 10 anys. Cal 
inscripció prèvia a b.alella.fg@diba.cat

19.30h Celler Alella Vinícola
Xerrada-col·loqui. “Estratègies de futur”. A càrrec d’Elisenda Paluzie.
Organitza: Assemblea Nacional Catalana d’Alella

21h Can Lleonart*
Cicle de Música Clàssica. Els júnior de Músics en Residència. Preu: 5 
euros. Venda d’entrades anticipada a Can Lleonart.

Divendres 30 de novembre

17h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Hora del conte. M’agrades igual! A càrrec de Raig de Sol Contes. 

Dimarts 27 de novembre

D’11 a 13h Can Manyé*
Tallers tecnològics familiars. Inscripció a alella.educacio@alella.cat

D’11 a 13h Rocòdrom del Pavelló Municipal d’Esports*
Open d’escalada. Gratuït. Cal inscripció prèvia a www.alellajove.cat

Dissabte 10 de novembre 

De 10 a 12.30h Oficina de Turisme*
Itinerari guiat. Anem de la vinya al celler. Preu: 5 euros  (consulteu 
descomptes). Inscripció prèvia a alella.ofturisme@alella.cat

12h Can Lleonart*
Lliurament dels Premis Literaris Alella 2018 i Correllengua.
Organitza: Ajuntament d’Alella amb la col·laboració d’Òmnium Cultural d’Alella, El Masnou 
i Teià i ANC Alella 

Diumenge 11 de novembre

19.30h Can Manyé
Xerrada-col·loqui. “És l’hora de ser radicals?” Amb Vicent Partal.
Organitza: Assemblea Nacional Catalana d’Alella

20h Can Lleonart*
Tertúlia. “Gioacchino Rossini”, a càrrec de Joan Vives.

Dijous 15 de novembre

De 18 a 20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
BiblioLab. El robot pintor. A càrrec d’Edukem-nos. Adreçat a infants de 
7 a 10 anys. Cal inscripció prèvia a b.alella.fg@diba.cat

21h Can Lleonart*
Cicle de Música Clàssica. Orquestra de Cambra Terrassa 48 “Venice”. 
Preu: 5 euros. Venda d’entrades anticipades a Can Lleonart.

Divendres 16 de novembre

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Enotast. Vins maridats amb fumats. Preu: 7 euros

De 13 a 14.30h Can Lleonart*
Mostast. Taller de taps de suro. Taller adreçat a infants de 3 a 12 
anys. Preu: 3 euros. Inscripció prèvia a alella.ofturisme@alella.cat 

De 17 a 20h Casal d’Alella (seu provisional a Can Gaza)
3a Trobada d’Scrabble en català adreçada a majors de 14 anys. Més 
informació a casalalella2017@gmail.com.
Organitza: Casal d’Alella amb la col·laboració de l’Ajuntament i la Federació Internacional 
d’Scrabble en català. 

Dissabte 17 de novembre

18.30h Plaça de l’Ajuntament*
Encesa dels llums de Nadal! Concert de la Coral Municipal d’Alella. 
Xocolatada, neules i cava.

Dimecres 5 de desembre 

13, 20, 27 de novembre a Can Manyé
11 i 18 de desembre a la Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Gratuït, es recomana fer inscripció prèvia a Òmnium Cultural 
d’Alella, El Masnou i Teià, a Can Manyé o a la Biblioteca.
Organitza: Òmnium Cultural d’Alella, El Masnou i Teià amb la col·laboració de l’Ajuntament

Jornades de Literatura Catalana

Et preparem pel networking · 7, 8 i 9 de novembre
Organitza:  Ajuntaments d’Alella, El Masnou i Teià
Més informació i inscripcions a www.alella.cat/jornadesocupacio

IV Jornades d’Ocupació d’Alella, El Masnou i Teià

El repte de l’educació en l’era digital · 6, 7, 8 i 10 de novembre
Més informació i inscripcions a www.alella.cat/jornadesferreriguardia

11es Jornades Francesc Ferrer i Guàrdia

Jornades Dia Internacional per a l’eliminació de la 
violència envers les dones

20, 22, 25 i 27 de novembre
Més informació i inscripcions a www.alella.cat/25N
Organitza: Ajuntament d’Alella, Dones Montserrat Roig d’Alella i Dones Solidàries d’Alella



tardes de novembre  Espai Jove  
Juguem a “Tardes Tabú, tu tries tu jugues”.

dimarts 20 de novembre  19.30 h / Biblioteca Ferrer i Guàrdia  
Tertúlia “Robatori de nadons a Catalunya: com va poder ser?” a càrrec de Santi Castella i neus Roig.
organitza l’Associació dones Solidàries d’Alella.

dijous 22 de novembre  19 h / Can Lleonart   
“dona’m Cine”. Concurs internacional de curts realitzats per dones d’arreu del món. A càrrec de montse benito, membre de la 
Comissió de Feminismes d’Entrepobles i de Ca la dona.

diumenge 25 de novembre  d’11 a 13 h / Plaça de l’Ajuntament   
Paradetes de l’Ajuntament amb material de prevenció i sensibilització i de les Associacions de dones montserrat Roig d’Alella 
i dones Solidàries d’Alella. 
Acte institucional i ofrena floral de l’Associació de dones montserrat Roig d’Alella  Xocolatada popular 
Espectacle infantil “Repensem els contes”, a càrrec de Trama.

dimarts 27 de novembre  17 h / Biblioteca Ferrer i Guàrdia 
“m’agrades igual!” Hora del conte a càrrec de Raig de Sol Contes. 

oli · llet · aliments enllaunats

  

30 de novembre 1 i 2 de desembre de 2018

”Amb
el somriure,
la revolta,”
   Lluís Llach

un crit de llibertat col·lectiva
Correllengua  2018
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Lliurament dels Premis 
Literaris Alella 2018 

Diumenge 11 de novembre
12 h Golfes de Can Lleonart

25N  DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA
        VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES


