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Cal millorar el reciclatge de la 
fracció orgànica 
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Obrim la XETA 
 Comença a caminar la Xarxa d’Emprenedoria i Talent d’Alella per 
posar al servei de la comunitat el talent dels veïns i veïnes del poble. 
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Amb el bon temps es multipliquen les activitats, moltes 

d’elles a l’aire lliure, organitzades per l’Ajuntament i les en·

titats del poble.

Des de l’àmbit municipal el mes de maig ja ha comptat amb 

els Espais de Poesia, les Jornades de la Gent Gran Activa i 

la desfilada de moda, enguany al vespre, amb la participació 

del comerç d’Alella.

Tot un seguit d’activitats ocuparan les darreres fuetades de 

la primavera i bona part de l’estiu, començant el mes de 

juny per les jornades d’emprenedoria ‘Enlaira’t’ el 6, 7 i 8, la 

‘Nit del Comerç’ dissabte 9, el sopar de Can Lleonart el 14, 

el ‘Liceu a la fresca’ el 16, la ‘Festa del joc i l’esport’ el 17, 

la revetlla de Sant Joan el 23, i la celebració dels 10 anys 

de Can Manyé el 30. El juliol també serà intens com cada 

any amb les propostes del Festival d’Estiu als jardins de Cal 

Marquès i als cellers Alta Alella i Boquet d’Alella entre l’1 i el 

21, els ‘Músics en Residència’ del 8 al 13, el ‘Capde!’ cap de 

setmana jove el 20 i 21, i arribant fins a la Festa Major que 

enguany clourà les activitats coincidint amb la festivitat del 

patró d’Alella, l’1 d’agost. 

Vull destacar la tasca que s’està realitzant des de l’àrea 

d’Adolescència i Joventut en l’elaboració d’un protocol d’ac·

tuació en l’oci nocturn al municipi, i el que s’està elaborant 

juntament amb l’àrea d’Equitat de prevenció, detecció i abor·

datge de les violències masclistes i les LGTBI fòbies.

Una programació que persegueix que el màxim nombre d’ale·

llencs i alellenques participin de les propostes i teixeixin rela·

cions amb veïns, amics i coneguts. 

Gaudim de l’àmplia oferta i fem poble!
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La XETA es posa en marxa 
························································································································································
La Xarxa d’Emprenedoria i Talent d’Alella es va presentar en societat l’1 de juny. 
························································································································································

L’1 de juny va donar les primeres pas·
ses la XETA, la Xarxa d’Emprenedoria i 
Talent d’Alella. El projecte d’innovació 
social, és una de les iniciatives més 
ambicioses promogudes per l’Ajun·
tament als darrers anys. Neix amb la 
voluntat de posar en valor el talent de 
persones que viuen o estan vinculades 
amb el municipi que destaquen en dife·
rents àmbits com la investigació, la me·
dicina, el periodisme i la comunicació, 
la cultura, entre d’altres. Inicialment, i 
com a punt de partida, el nucli de la 
xarxa el formen més d’una trentena de 
persones, però s’espera que pugui anar 
creixent dia a dia amb la incorporació 
de nous talents vinculats al municipi. 

Tres accions de partida 
La XETA arrenca amb tres accions de 
partida: el programa d’orientació, el 
programa de mentoria i el vi.net. El 
programa d’orientació està dirigit a 
joves d’entre 16 i 20 anys amb l’ob·
jectiu de mostrar diverses possibilitats 
de trajectòria professional i desenvolu·
pament acadèmic, per tal que puguin 
triar el seu camí de futur amb les mà·
ximes garanties. Les accions previstes 
inicialment són xerrades inspiracionals 
i visites o estades curtes en entorns de 
treball. Els espais de desenvolupament 

NURIA MALATS: Investigadora 
ROSA dOMÈNeCH: Pres. Impuls Accions Social 
VÍCTOR GÓMeZ: dir. ecommerce Sony Iberica
PATRICK ALOY: Professor recerca ICReA
ABeL FOLK: Actor, director i productor
JOAN PLAZA: escriptor i entrenador bàsquet
eSTeVe RIAMBAU: dir. Filmoteca Catalunya
Fede GUALLAR: ex-dir. Gral. dunlop
BLANCA ROSA: Fundadora Roca editores
MeRY VIÑAS: Fundadora de Beecome
JOSÉ SANCLeMeNTe: Pres. eldiario.es
JUAN PeLAeZ: Fundador Parxet i Marquès d’Alella
dAVId CASANOVAS: dir. Gral. diari Sport
JUdIT HIdALGO: dir. Invest in Andorra

El nucli inicial de membres de la XETA 

eMMA RIVeROLA: Creativa publicitària
CARMeN CAZCARRA: dir. Cazcarra Image Group 
KAReN PRATS: Cofundadora i CeO de Go-popup
GLÒRIA CASANOVA: Assessora cultural
JOSeP M.TORReS: Pres. Numimtec i productor
PHILIP BOLUS: Fundador i productor executiu de 
Goodgate Productions
MARC BONAVIA: Fundador Sitmobile
PACO ReAL: Investigador Centre Nacional d’Investi-
gacions Oncològiques
eNRIC VILALTA: Periodista esportiu
FRANCeSC BONeT: dir. Gral. Hospital Internacional 
Cerdanya
RAFAeL NIUBO: Secretari Gral. UBAe

LAIA SeRVeRA: Presentadora i directora InfoK
eNRIC SAUTÉ: dissenyador gràfic
HeLeNA SAUTÉ: Violinista
ARTUR dUART: dir. Gral. Magma Grup
RAMON AGeNJO: director Fundació dAMM
JOSeP M. PUJOL-BUSQUeTS: enòleg i propietari del 
celler Alta Alella Mirgin
JOSeP LL. MOMBRÚ: Cofundador The dFC Group
SeRGI BANCeLLS: Gral. Manager estètica Magazine
eNRIQUe TOMÀS: Cadena de botigues de pernil 
enrique Tomàs
dAVId ANGLÈS: Actor i cantant
JORdI GALBANY: Primatòleg i investigador 

d’aquest programa són l’Institut d’Ale·
lla i l’espai GIRA de l’àrea d’Adolescèn·
cia i Joventut de l’Ajuntament.

El programa de mentoria es basa en 
el principi que l’experiència i la trajec·
tòria professional i vital de les perso·
nes que en formen part poden ser de 
gran utilitat i servir com a model per 
a les persones del municipi que vul·
guin iniciar o consolidar trajectòries i 
projectes professionals. Està orientat a 
donar suport a estudiants universitaris 
i a persones amb voluntat d’emprendre 
un projecte professional. 

El Vi.net es un programa comple·
mentari que té l’objectiu de generar  

xarxa, es preveu una programació es·
table trimestral en format xerrades o 
taules rodones on membres de la XETA 
puguin parlar sobre diferents temàti·
ques d’interès. 

La XETA es va presentar en societat 
als Jardins de Cal Marquès, davant de 
més d’un centenar de persones, apadri·
nada per Josep Miquel Piqué, president 
de l’Associacio Internacional de Parcs 
Científics i Àrees d’Innovació. A l’acte 
també van intervenir l’actor Abel Folk i 
la presentadora de l’InfoK, Laia Servera, 
i va comptar amb les actuacions de la 
violinista Helena Satué, la pianista Ester 
Lecha i la mezzosoprano Cristina Segura. 

La XETA està apadrinada per Josep Miquel Piqué, president de l’Associacio Internacional de Parcs Científics i Àrees d’Innovació.
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Millores a la Biblioteca 

La Biblioteca Ferrer i Guàrdia s’ha po·
sat al dia amb diferents actuacions de 
reforma interior per fer més còmoda 
l’estada dels usuaris i usuàries. L’Ajun·
tament ha invertit més de 50.000€ en 
fer millores en aquest equipament, un 
dels espais més utilitzats del municipi.

Entre altres intervencions s’ha re·
novat el terra de tot l’espai, amb la 
instal·lació de parquet, s’han tret les 
reixes de l’entrada i s’ha instal·lat una 

nova porta corredissa que dignifica i 
facilita l’accés a l’interior. 

També s’ha renovat el sistema d’ai·
re condicionat i s’han instal·lat punts 
de llum als finestrals que donen a 
l’Hort de la Rectoria per millorar la il·
luminació d’aquests punts de lectura. 
Aprofitant la reforma, s’han canviat les 
cortines, s’han pintat i enguixat parets, 
s’ha renovat la retolació i s’ha fet un 
repàs del mobiliari. 

Entre d’altres millores s’ha canviat la porta d’entrada, s’ha instal·lat parquet al terra i una nova catifa a l’entrada. 

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

Flors a Can Calderó 

La sentència de Rials ja és ferma
La sentència de Rials ja és ferma. 
El Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya ha declarat ferma la sen·
tència dictada per la mateixa sala 
tercera del contenciós administra·
tiu el 27 de febrer, en la qual es 
desestimava el recurs presentat per 
Rials SA contra la Generalitat i 
l’Ajuntament per l’aprovació defini·
tiva del POUM. La sentència avala 
la desclassificació del polígon in·
dustrial de la Vall de Rials per tal de 
preservar·lo com a sòl no urbanit·
zable agrícola d’especial protecció. 

Jornada per l’alliberament LGTBI
El 28 de juny és el dia per l’Allibera·
ment de Lesbianes, Gais, Transse·
xuals, Bisexuals i Intersexuals. Ale·
lla ho celebrarà el dia 21 de juny a 
partir de les 19.30h amb la perfor·
mance “Desig per (z)ones”, a càrrec 
de Mireia Chalamanch i Mireia Zan·
top. L’acció neix per donar visibilitat 
a la diversitat de la vivència sexual 
a través d’una instal·lació col·
lectiva. A les 21.30h hi haurà cine·
ma a la fresca amb la projecció de 
la pel·lícula Transamerica. Les acti·
vitats es faran a la Plaça de l’Ajun·
tament, són gratuïtes i hi haurà ser·
vei de crispetes. La Biblioteca 
participa amb un aparador cultural i 
una guia de recursos sobre el tema. 

Reconeixement a l’alumnat del TEI
Els centres educatius i l’Ajuntament 
van organitzar el 30 de maig un acte 
de reconeixement als 76 alumnes 
de 5è de l’Escola Fabra i de l’Escola 
La Serreta que han actuat com a tu·
tors i tutores en el programa Tutoria 
entre Iguals (TEI) que s’ha comen·
çat a impulsar aquest curs. En el 
programa s’ha implicat tota la co·
munitat educativa (docents, moni·
tors de menjador i extraescolars, 
conserges, professionals de l’Ajunta·
ment, alumnes i famílies) amb l’ob·
jectiu d’actuar per a la prevenció de 
la violència i l’assetjament escolar a 
partir de l’ajuda social, emocional i 
personal de l’alumnat tutor i l’alum·
nat tutoritzat. La valoració de la im·
plementació del programa ha estat 
molt positiva i es vol seguir incidint 
dins i fora del medi escolar i afavorir 
que Alella esdevingui un poble TEI.

Més de 500 plantes variades amb flors 
i d’altres arbustives s’han plantat als 
parterres i talussos de l’aparcament de 
Can Calderó. Es tracta d’una superfície 
de més de 500 m2 dividits en sis par·
terres que calia enjardinar després de 
la reurbanització del sector. En els tre·
balls d’enjardinament s’han triat plan·

tes amb floració que es perllonga du·
rant tot l’any per mantenir de forma 
permanent l’espai de color en aquesta 
zona. A més s’ha instal·lat un sistema 
de reg automàtic i s’ha allargar el mur 
del talús per evitar la caiguda de terra 
a la vorera. El cost total de les actuaci·
ons supera els 31.000€. 
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Comencen les tasques de prevenció d’incendis

L’Ajuntament està executant les tas·
ques preventives que permetin mini·
mitzar el risc d’incendis forestals, jun·
tament amb la col·laboració d’altres 
administracions que també actuen en 
el territori. 

El 22 de maig es van iniciar els tre·
balls de neteja i manteniment de les 
franges perimetrals, adjudicades a 
l’empresa Futur Ecològic per un import 
de 8.095€. L’actuació se centra en·
guany en els barris de Nova Alella·Cal 
Baró, Can Comulada i Coma Fosca, 
que són els nuclis més vulnerables del 
poble i per aquest motiu cada any es 
repeteix el manteniment de les franges, 
mentre que a la resta de barris de mun·
tanya els treballs es fan cada dos anys. 
També s’actuarà en un tram d’obertura 
d’unes parcel·les que es van desclassi·

ficar amb el POUM a Can Magarola.  El 
termini d’execució previst és de cinc 
setmanes, tot i que, si no hi ha impre·
vistos, es pot avançar el final de les 
obres. 

A mitjan juny es preveu posar en 
marxa els diversos operatius de pre·
venció i vigilància que es duen a terme 
des de la xarxa de Parcs de la Diputa·
ció, del Consorci del Parc de la Serrala·
da Litoral i de les Agrupacions de De·
fensa Forestal (ADF).

Prohibit fer foc a 500 metres 
Fins al 15 d’octubre està prohibit fer 
foc en els terrenys forestals poblats o 
no per espècies arbòries i els 500 me·
tres que els envolten. Està prohibit cre·
mar rostolls, fer focs d’esbarjo i també, 
cal tenir molt en compte de cara a la 

Enguany es farà manteniment d’una part de les franges. 

revetlla de Sant Joan, que està total·
ment prohibit llençar coets i encendre 
material pirotècnic a 500 metres de les 
zones boscoses. Podeu consultar les 
mesures preventives per fer una festa 
segura a la pàgina 13 d’El Full. 

···································································································
Enguany es farà el manteniment de les franges de protecció dels barris de 
Nova Alella-Cal Baró, Can Comulada i Coma Fosca i una part de Can Magarola.

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

Cal millorar el reciclatge de la fracció orgànica  

Resultats 1r trimestre 2018
TOTAL MOSTRA 
FORM
POdA
TOTAL FORM I POdA
PLÀSTICS, MIXTOS
BOSSeS PLÀSTICS
PAPeR I CARTRÓ
TÈXTIL-SANITARI
VIdRe
TÈXTIL
MeTALL FÈRRIC
MeTALL NO FÈRRIC 
ReSIdUS eSPeCIALS
ALTReS ReSIdUS
TOTAL IMPROPIS

254,54 kg
188,43 kg
11,32 kg

199,75 kg
26,52 kg
8,92 kg
4,8 kg

3,23 kg
2,55 kg
2,41Kg 
2,32 kg
1,26 kg
0,23 kg
2,03 kg

54,45 kg

100% 
76,24%  
4,44%

80,69%
10,41%
1,89%
1,29%
1,27%
1,00% 
0,95%
0,91% 
0,49% 
0,09%
0,80%

19,10%

El dia 27 de febrer l’Agència de Residus 
va realitzar la caracterització de la frac·
ció orgànica recollida a Alella correspo·
nent al primer trimestre de 2018 i els 
resultats són preocupants: el nivell 
d’impropis ha arribat al 19,1%, la xifra 
més alta des que es recull aquesta frac·
ció. Segons aquesta anàlisi, gairebé un 
de cada cinc quilos dels residus que es 
dipositen al contenidor marró haurien 
d’anar a algun dels altres contenidors.

La presència d’impropis a la fracció 
orgànica és un problema perquè en 
complica el reciclatge i l’obtenció de 
compost de qualitat. Però també per·
què implica un sobrecost econòmic per 
a l’Ajuntament, que ha de pagar el 
tractament d’aquests impropis, i una 
disminució d’ingressos per la penalit·
zació de deixar de rebre una part del 

retorn de cànon que paga l’Agència de 
Residus per fomentar el reciclatge de la 
fracció orgànica. 

A la fracció orgànica només hi po·
den anar restes de menjar i altres ma·
terials orgànics, i restes verdes no lle·
nyoses. És més que aconsellable 
d’utilitzar els cubells airejats i les bos·
ses compostables que lliura gratuïta·
ment l’Ajuntament per reduir la presèn·
cia de plàstics, que són dels materials 
impropis majoritaris que es detecten a 
la fracció orgànica. També sovint hi 
apareixen restes de paper i cartró, roba, 
ampolles i envasos de plàstic o vidre, 
bolquers, metalls, o fins i tot runa, resi·
dus que no poden llençar·se al conteni·
dor marró i que tenen les seves vies 
pròpies de gestió. L’Ajuntament dema·
na a la ciutadania un esforç en la cor·

recta separació i reciclatge de la matè·
ria orgànica, per millorar·ne la qualitat.

···································································································
A la darrera caracterització s’han detectat un 19% de residus impropis. 

···································································································
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Canvis al cartipàs municipal

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

La nova imatge de la Policia Local

Marc Almendro Campillo va prendre 
possessió del seu càrrec com a regidor 
del grup municipal ERC+SxA en el Ple 
municipal celebrat el passat 26 d'abril, 
ocupant la plaça que va deixar vacant 
Isabel Nonell, després de renunciar al 
seu càrrec per jubilació el 15 de març. 
Almendro torna a l'Ajuntament després 
d'un parèntesi de tres anys. Va ser regi·
dor del mateix grup municipal entre 
2011·2015. Durant aquest mandat va 
tenir delegades les àrees de Medi Am·
bient, Joventut i  Esports. A les darre·
res eleccions municipals de 2015 va 
ocupar el lloc número 8 a la candidatu·
ra d'ERC+SxA.

L’alcalde, Andreu Francisco,  ha de·
legat en el regidor entrant les àrees 
d'Administració, Hisenda, Transparèn·
cia, Esports i Participació Ciutadana. A 
més també ocupa la primera tinença 
d’alcaldia, que fins ara tenia delegada 
Frederic Salas, que passa a ser 3r ti·
nent d’alcalde. 

L’entrada de Marc Almendro a 
l’Ajuntament ha propiciat altres canvis 
al cartipàs municipal: Frederic Salas  
deixa la regidoria de Participació Ciuta·
dana i assumeix la de responsable de 
la Festa de la Verema, a més de Festes 
i Cultura que ja tenia. La regidora Anna 
Alfaro afegeix Comunicació a les seves 

responsabilitats al capdavant de les 
àrees d’Adolescència i Joventut i Equi·
tat. La regidora Laura Ribalaiga incor·
pora Salut Pública a les seves carteres 
de Serveis a les Persones, que inclouen 
Serveis Socials, Ocupació i Habitatge. 
L’alcalde manté les regidories d’Urba·
nisme, Civisme i Seguretat Ciutadana, 
Promoció Turística i Emprenedoria, Co·
merç i Ocupació. 

Ana Fernàndez es queda com fins 
ara al front de les àrees de Serveis Mu·
nicipals i Via Pública, Obres Públiques 
i Mobilitat i Teresa Vilaró conserva les 
mateixes regidores de l’inici del man·
dat: Educació, Medi Ambient i Coope·
ració Internacional. 

Marc Almendro va prendre possessió del càrrec a l’abril. 

L’Ajuntament prepara 
un protocol d’oci nocturn
Les festes d’estiu estan ben a la 
vora i des de l’Àrea d’Adolescència i 
Joventut s’està impulsant un con·
junt d’estratègies per millorar al·
guns elements de prevenció. En 
concret s’està treballant per consen·
suar un protocol d’actuació en l’oci 
nocturn al municipi. En aquest pro·
tocol, que s’està elaborant amb el 
suport de la consultora Porta i Ca·
bot, es pretén trobar entre els dife·
rents agents de la comunitat (famí·
lies, àrees municipals, adolescents i 
joves) elements que ajudin a millo·
rar la prevenció de riscos en l’oci 
nocturn i a assolir una visió consen·
suada de com ha de ser l’oci noc·
turn al poble. D’altra banda, con·
juntament amb l’Àrea d’Equitat  
s’està treballant en un altre protocol 
més específic de prevenció, detec·
ció i abordatge de les violències 
masclistes i les LGTBI fòbies. Par·
tint dels informes d’edicions passa·
des de les festes d’estiu, s’ha consi·
derat molt oportú fer un treball amb 
la comunitat per tal d’establir uns 
principis bàsics al voltant de les vi·
olències masclistes i les LGTB fòbi·
es i de com abordar·les tant abans 
de les festes (prevenció) com durant 
les mateixes (actuació). Tots dos 
processos es preveuen tenir enlles·
tits abans del Cap de Setmana Jove.

Connectats al Cap de setmana jove
El 12 de maig es va celebrar a l’Es·
pai Jove una trobada amb adoles·
cents i joves per decidir les activi·
tats i grups de música del programa 
del Cap de Setmana Jove del 20 i 
21 de juliol. El jovent va poder triar 
gairebé el 70% de la programació i 
es van constituir comissions forma·
des pels adolescents i joves en fun·
ció dels seus interessos amb acom·
panyament de tècnics de l’àrea. Les 
comissions, que estan obertes a 
més joves i adolescents que es vul·
guin incorporar, són: sobre rodes, 
activitat d’aigua, torneig de volei, 
Black bob (joc de rol/simulació), 
monòlegs feministes i karaoke i 
photocall. Els grups musicals esco·
llits són Homes Llúdriga, el DJ Sur·
da, els Kalabranda i Dídac Tomàs 
de Flaix Bac. 

La Policia Local ha canviat d’uniforme. 
Alella és un dels primers municipis ca·
talans que ha renovat la uniformitat de 
la plantilla del cos policial donant com·
pliment a la resolució de juny de 2017 
de la Generalitat de Catalunya que de·
termina les seves característiques per 
tal que totes les policies locals de Cata·
lunya portin el mateix uniforme. L’ob·
jectiu és garantir l’efectivitat operativa i 
la identificació pública de les policies 
locals a tots els municipis catalans. 

La nova uniformitat inclou gorra de 
color blau fosc, camisa o polo del ma·
teix color amb botons blancs i amb 
franges grogues fluorescents a les es·

La nova uniformitat serà igual per a totes les policies locals.

patlles, pantalons i caçadora també 
blau fosc i cinturó, guants i sabates de 
color negre. 
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L’Institut Obert de Catalunya aterra a Alella

CURSOS ANUALS
Accés a cicles formatius de Grau Superior 
Curs oficial, permet afegir fins a 2 punts directes a la nota obtinguda a la prova.

Preparació per la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys
Per a persones que volen completar la seva formació amb estudis universitaris.

Anglès A1, anglès A2.1 i anglès A2.2
Curs oficial d’anglès. La superació del curs certifica el nivell inicial o bàsic del MeCR.

Anglès B1 i B2 
Curs orientat a preparar la prova, per lliure, per obtenir el certificat oficial B1 i B2 del MeCR. 

Català nivells A, B, C1 i C2
Curs orientat a persones que volen optar al certificat de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat. 

Centre suport de l’Institut Obert de Catalunya per al Graduat en Educació Secundària

CURSOS TRIMESTRALS 
Angles conversa: Nivell bàsic, mitjà i superior.
Català inicial: Bàsic, reforç parlat i reforç escrit.
Castellà inicial: Per a persones nouvingudes. Preparació per obtenir el certificat A2 d’integració.
Francès conversa: es recomana un mínim de coneixements previs.
Informàtica pel dia a dia: Per apropar coneixements i competències en relació a les noves tecnologies. 

Inscripcions del 18 al 28 de juny. Matrícula del 3 al 7 de setembre. Reunió d’inici 27 de setembre 19h
Més informació: www.alella.cat/espaiactiu

L’oferta formativa del proper curs

·······················································································································································
El Centre de Formació d’Adults-Espai Actiu esdevé centre col·laborador per al Graduat en Educació Secundària (GES). 

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

El Centre de Formació d’Adults · Espai 
Actiu amplia la seva oferta educativa i 
donarà suport a l’Institut Obert de Ca·
talunya (IOC) en el programa de Gra·
duat d’Educació Secundària (GES), 
atenent consultes relacionades amb 
aquests estudis a través d’un professor 
i posant a l’abast de l’alumnat ordina·
dors per accedir lliurement al Campus 
Virtual de l’IOC. Aquest nou recurs és 
gratuït i estarà disponible 8 hores a la 
setmana en horari de matí i tarda. 
L’IOC és el centre públic de Catalunya 
que permet estudiar no presencialment 
i en línia qualsevol dels programes que 
es poden cursar a un institut. 

El centre incorpora també com a 
novetat els cursos trimestrals i manté 
els cursos de preparació per a l’obten·
ció dels certificats de català, els cursos 
oficials d’anglès del nivell inicial o bà·
sic i els de preparació per a les proves 
d’accés als cicles formatius de grau 
superior i la d’accés a la universitat per 
a majors de 25 i 45 anys.

La gent gran fa festa grossa 
Alella va celebrar del 25 de maig al 3 
de juny les onzenes Jornades de la 
Gent Gran Activa amb més d’una vinte·
na d’activitats que van comptar amb la 

implicació i la col·laboració de les resi·
dències, centres escolars, entitats, co·
merços i moltes persones voluntàries 
del poble.

La imatge de la Festa de la Verema

La proposta presentada per l’equip 
de disseny JuarezCasanova és la 
imatge de la 44a edició de la Festa 
de la Verema. El jurat ha valorat, 
entre altres qüestions, l’ús de la il·
lustració, la recuperació d’un con·
cepte clau com és la trepitjada de 
raïm i les possibilitats aplicatives.
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Quinze músics a casa
·······················································································································································
Les estades musicals de Músics en Residència culminaran amb els dos concerts de l’11 i 13 de juliol.  
·······················································································································································

Músics en residència

Alella tornarà a viure la música de cam·
bra des de dins amb les estades musi·
cals Musics en Residència. Una pro·
posta, única a Catalunya, que permet 
la ciutadania endinsar·se en la compli·
citat i el treball que comparteixen una 
quinzena de músics de primer nivell, 
arribats de diferents parts del món, se·
guint els assajos oberts al públic i els 
dos concerts que oferiran els dies 11 i 
13 de juliol a l’Església de Sant Feliu. 

Enguany els concerts canvien de 
data i es faran el dimecres i divendres 
(tradicionalment s’han fet en dijous i 
dissabte) i avancen una hora, a les 
21h, l’horari d’inici. Les entrades es 
poden adquirir a partir del 15 de juny 
a l’Oficina de Turisme i través del web 
www.musicsenresidencia.org 

Quinze músics i més instruments 
En aquesta novena edició participen 
quinze músics que es combinaran en 
diferents formacions difícils de trobar 
en les orquestres de cambra que to·
quen arreu del món. El programa ins·

Els programa dels dos concerts 

PRIMER CONCERT Una “Soirée” francesa, dimecres 11 de juliol a les 21h
Camille Saint-Saëns (1835-1921) Fantasia per a violí i arpa en la major, Op.124
Amb Helena Satué i Tiziana Tagliani
Claude Debussy (1862-1918) Sonata en trio per a flauta, violí i arpa 
Amb Júlia Gállego, Anna Puig i Tizina Tagliani
Maurice Ravel (1875-1937) Introducció i Allegro per a arpa, flauta, clarinet i quartet de corda
Amb Tiziana Tagliani, Bernat Prat, Lander etxebarria, Oriol Prat, Júlia Gállego i Àngel Belda
Emmanuel Chabrier (1841-1894) Larghetto per a trompa i piano
Amb José Vicente Castelló i Oliver Triendl
Gabriel Fauré (1845-1924) Quartet per a piano, violí, viola i violoncel núm 1 en do menor, Op.15
Amb Oliver Triendl, Jaume Guri, Lander etxebarria i Fernando Arias

SEGON CONCERT, 13 de juliol a les 21h
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) “Trio Kegelstatt” per a clarinet, viola i piano en mi b major, KV 498
Amb Oliver Triendl, Àngel Belda i Anna Puig
Dmitri Xostakóvitx (1906-1975) Quintet per a piano i quartet de corda en sol menor, Op.57
Amb Cosmos Quartet: Helena Satué, Bernat Prat, Lara Fernández, Oriol Prat i Noelia Rodiles
Ludwing van Beethoven (1779-1827) duet amb dues ulleres obligades per a viola i violoncel en mi b 
major, WoO 32. Amb Lara Fernández i Fernando Arias
Carl Maria von Weber (1786-1826) Trio per a piano, flauta i fagot en sol menor, Op.63
Amb Oliver Triendl, Júlia Gállego i Alvaro Prieto

Les entrades dels dos concerts de Músics en Residència a l’Església es posaran a la venda a partir del 15 de juny. 

trumental inclou dos pianos, un arpa,  
una trompa, un fagot, tres violins, tres 
violes, dos violoncels, una flauta i un 
clarinet.  

Músics en Residència va néixer 
l’any 2010 a l’aixopluc del paraigües 

del Festival d’Estiu, del qual ha format 
part fins a l’edició anterior en la qual  
es va presentar amb un programa propi 
amb la voluntat de remarcar la singula·
ritat de les estades dins de l’oferta de 
música de cambra a Catalunya. 

Helena Satué violí i direcció artística

José Vicente Castelló trompa i direcció artística

Oliver Triendl piano

Noelia Rodiles piano

Tiziana Tagliani arpa

Álvaro Prieto fagot

Bernat Prat violí

Jaume Guri violí júnior

Lander Echevarría viola

Lara Fernández viola

Anna Puig viola

Fernando Arias violoncel

Oriol Prat violoncel

Júlia Gállego flauta

Àngel Belda clarinet
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Sant Joan a la Riera 
La flama arribarà el 23 de juny, a 
les 21.30h, a la Riera Principal. 
L’encesa de la foguera donarà el 
tret de sortida a la festa de Sant 
Joan, amb botifarrada popular, 
coca, cava i música de revetlla. 

Premis “Alella Valora l’Esport”
El 29 de juny se celebrarà la festa 
de l’esport alellenc, amb el lliura·
ment de la 5a edició dels Premis 
Alella Valora l’Esport. L’acte tindrà 
lloc al Pavelló Municipal a les 
19.30h. Les entrades són gratuïtes  
i es lliuraran al Pavelló a partir del 
18 de juny. Més informació a www.
alella.cat/valoralesport

Un dia de Festa del Joc i l’Esport
El 17 de juny, d’11 a 14 i de 17 a 
20h, el Pavelló Municipal s’omplirà 
d’activitats lúdiques i esportives 
per a totes les edats amb la Festa 
del Joc i de l’Esport. Serà un dia 
molt intens amb inflables, futbolí 
humà, circuit de circulació de karts 
a pedals, rocòdrom i espai de dina·
mització multiesportiva. 

Passaport a l’aventura 
La Biblioteca torna a posar en mar·
xa el “Passaport a l’Aventura” per 
animar la canalla a llegir durant l’es·
tiu. La iniciativa s’adreça a infants 
de 5 a 13 anys i enguany consisteix 
en un recorregut pels productes de 
la terra. Cada infant tindrà un pas·
saport que s’anirà segellant amb 
cada llibre que llegeixi entre el 18 
de juny i el 6 de setembre.

Passarel·la nocturna  
Alella va desfilar el 26 de maig 
amb el glamour de les llums il·
luminant la passarel·la instal·lada a 
la Plaça de l’Ajuntament. La desfi·
lada va comptar amb la col·
laboració de l’Escola de Dansa i 
una quinzena de comerços.

La Nit del Comerç 
El 9 de juny se celebra la tercera 
edició de la Nit de Comerç. Els co·
merços adherits allargaran l’horari 
comercial fins a la mitja nit i hi 
haurà tast al mercat, l’Enotast i el 
Mostast, música en directe, màgia i 
humor i moltes més sorpreses. 

Can Manyé compleix 10 anys

Del 27 de juny a l’1 de juliol Can Ma·
nyé celebra el seu desè aniversari amb 
un homenatge dedicat a totes les per·
sones que han fet possible l’Espai d’Art 
i Creació, al llarg d’aquests deu anys 
de vida: visitants, artistes, poetes, ta·
lleristes, alumnes, entitats i tothom 
que n’ha format part. Per celebrar 
aquest aniversari, Can Manyé ha pro·
gramat una sèrie d’activitats, entre les 
quals destaca un projecte d’art col·

lectiu obert a la participació de tothom 
i per al qual es demana la implicació 
de tota la gent que ha acompanyat l’es·
pai d’art i creació durant la seva trajec·
tòria. A partir de dimecres 27, dins 
dels horaris d’obertura i durant el 
transcurs de les activitats, es podrà 
aportar un petit objecte simbòlic que 
sigui representatiu o recordi les experi·
ències viscudes a la sala alellenca.

Actes programats

Dimecres 27 de juny 19.30h
edició especial de Literatures amb sentits: presen-
tació dels dos primers títols de Vibop edicions amb 
Josep Roca, sommelier, i Vicenç Jordà, escriptor. 

Divendres 29 de juny 20h
Neofòbia, peformance col·loqui. L’art contempo-
rani vist per tres artistes: Victòria Pujadas, Pepe 
Jiménez espejo i Norberto Sayegh. 

Dissabte 30 de juny 20h
Festa del desè aniversari! La història de Can 
Manyé a través de la dansa de les Big Bouncers, 
peça col·lectiva, exposició sobre els deu anys, 
aperitiu i molt més.

Diumenge 1 de juliol 12h
Acció/poesia visual culinària amb david 
Ymbernon, artista visual. Aperitiu de cloenda. 

La Vall de Rials i les vinyes d’Alella se·
ran l’entorn en el qual es celebrarà el 
nou vincle entre Espais de Poesia 
d’Alella i Poesia i +, dos cicles poètics 
del Maresme que conflueixen en un 
projecte que pretén acostar mots i ter·
ritori. 

La veu de Silvie Rothkovic, autora 
del poemari La nit que és dins del dia 
editat per LaBreu edicions, i el clarinet 
del músic Miquel Àngel Marín, es tro·
baran per oferir·nos un recital en el què 
el vers i la sonoritat formaran part d’un 

Alella entra al Poesia i + 

paisatge de vinyes salades que miren 
el mar, en un vespre que es promet ple 
de contrastos emocionals.

Serà el dimarts 10 de juliol a les 
19.30h. El punt de trobada serà la ro·
tonda situada al final de l’Avinguda del 
Bosquet. Rosa Casas, directora de la 
Biblioteca Ferrer i Guàrdia d’Alella, i 
Montse Serra, periodista cultural, faran 
una introducció al paisatge i les vinyes 
de la Vall. Inscripció prèvia al telèfon 
93 555 90 55 i al correu electrònic 
pomersm@alella.cat 

···································································································
Serà el dimarts 10 de juliol a les 19.30h amb la passejada-recital “Rials i 
vinyes, poemes per a l’última vall verge”.

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

La celebració es farà del 27 de juny a l’1 de juliol. 



10 eL FULL

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 Nous governs, nous temps 

És el nou govern de Pedro Sánchez, és el nou govern 
de Quim Torra i és nou el govern d’Andreu Francisco. 
A un any de les eleccions, tot està per fer i tot és 
possible. Estem vivint uns dies de grans canvis i 
esperances i, nosaltres, com sempre, ens detenim a 
analitzar i a reflexionar sobre els esdeveniments al teu 
poble. Sobre el que passa a la nostra estimada Alella.

Benvingut Marc Almendro, número 8 de la llista 
d’ERC que entra per la porta gran després de la 
jubilació de Nonell. Més que per la porta gran, ja 
que ha comportat una remodelació quasi total del 
govern local i un increment retributiu tant per a ell 
(en relació a la seva anterior etapa com a regidor), 
com per la cantera: Laura Ribalaiga i Anna 
Alfaro. Però sobre tot, pel poder que representa: 
és el nou primer tinent d’Alcalde, desplaçant els 
veterans Salas i Vilaró;  i l’Alcalde li delega les 
dues carteres amb les que es domina l’Ajuntament: 
Hisenda i Administració. Com sempre, diran que 
la distribució de regidories no és substancial , 
perquè les decisions importants es prenen en 
Junta de Govern. Però, diuen, diuen, diuen.... El 
que està clar, és que el tarannà del Marc no és 
el de l’Andreu. Marca perfil propi des del primer 
moment: contacta amb la oposició, pregunta i 
comenta; s’obre i assumeix una maduresa que ens 

On som?

Els darrers esdeveniments polítics a l’estat espa·
nyol i a Catalunya, s’han succeït a una velocitat 
que ningú havia previst. El canvi en la presidència 
del Gobierno a Espanya i la constitució d’un Govern 
“legal” a casa nostra, ·que comporta l’aixecament 
automàtic de l’article 155·, sembla que, ·interes·
sadament·, vulguin donar una sensació de retorn a 
la normalitat. Res més lluny de la realitat. Malgrat 
sembli que sols hem de tenir en compte el present, 
cal ser conscients del passat immediat. 
Vegem algunes dades dels set mesos d’afectació 
del 155 a Catalunya: Persones a l’exili: 7. Perso·
nes empresonades: 13. Persones detingudes:  12.  
Persones cessades: 259. Organismes suprimits o 
dissolts: 24. Organismes intervinguts: 4. Iniciati·
ves normatives decaigudes: 108. Nomenament de 
càrrecs pel Gobierno: 12. Afectacions en la con·
tractació: 92. Activitats cancel·lades o suspeses: 
15. Línies de subvencions aturades: 25. Pèrdua 
d’oportunitats econòmiques: 9.

A tot això cal afegir altres aspectes tan “poc im·
portants” com la dissolució del Diplocat i el tanca·
ment de delegacions internacionals amb una tren·
tena d’acomiadaments, així com la supressió de les 
subvencions a les entitats catalanes de l’exterior; 
l’amenaça al català com a llengua vehicular a les 

permet  confiar en el futur i intuir altres escenaris. 
En parlarem ben aviat.

Quatre anys després de l’aprovació del POUM 
veiem el TSJC pronunciar·se sobre la manca de 
viabilitat econòmica del Pla que afecta la zona del 
Caprabo i Can Viló. Sabem dels múltiples recursos 
contra l’Ajuntament per molts temes del POUM, 
motiu de la contractació de la multinacional Deloitte, 
però en tot aquest temps, l’Alcalde no ha convocat 
als grups municipals per informar dels que hem 
perdut, dels que hem guanyat o de cap a on anem. Els 
veïns de Mar i Muntanya, que jutgin per si mateixos 
si guanyen o perden amb els 11 habitatges, amb 
els seus aparcaments i trasters que es construiran 
a la parcel·la entre l’Avgda Badalona 17 i l’avgda 
Barcelona, 59·53, on hi va haver una bonica casa 
a 4 vents. Una de les més antigues i pintoresques 
urbanitzacions del poble 
veu novament trencada 
la seva fisonomia i 
paisatge urbà.

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

escoles i la imputació política de docents; l’aturada 
de mesures i fons reservats destinats a la lluita an·
titerrorista; la paralització administrativa en serveis 
socials, amb més de 40.000 expedients pendents 
de resoldre o la suspensió de programes de benes·
tar social, memòria histórica, investigació, ajuts a 
entitats socials i culturals o, aprofitar l’avinentesa 
per a efectuar el trasllat de les obres del  Museu de 
Lleida al Monestir de Vilanova de Sixena, escorta·
des per la Guàrdia Civil.

L’aplicació d’aquestes mesures d’intervenció ha 
suposat i suposarà danys de gran magnitud per a 
les institucions, per a persones concretes i per a 
tota la ciutadania. Uns encara són plenament efec·
tius i d’altres només els hem començat a percebre 
(retard en pagaments a proveïdors, subvencions 
paralitzades…) però molt probablement no serem 
conscients dels seus efectes reals i de la intensitat 
del danys provocats fins més endavant.

Que aquesta sensació de transitorietat no ens 
faci perdre de vista els objectius reals i finals que 
ens hem fixat. Potser no arribarem tan ràpid com 
havíem previst, però estem convençuts que conti·
nuem caminant amb passos ferms pel bon camí.

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 Tenim política urbanística?

En Ple de maig, la majoria absoluta de govern va desesti·
mar les respectives al·legacions que Alternativa per Alella 
havia presentat a la modificació del POUM per l’intercanvi 
de zones verdes i equipaments de La Vera i Cal Doctor i 
al Pla de Millora urbana per a la construcció d’11 pisos 
en una finca del carrer Badalona, sense cap voluntat de 
comentar·les ni estudiar·les. El motiu: les dos propostes 
de govern són legals i per tant no cal discutir·les.Certa·
ment, massa sovint el debat que havíem mantingut des 
d’Alternativa per Alella amb el govern versava sobre les 
irregularitats urbanístiques (p.ex. Can Serra on finalment 
s’hauran d’enderrocar les estructures annexes). Per sort 
un cop acomiadat l’assessor urbanístic i canviats alguns 
criteris, les propostes urbanístiques compleixen la legalitat.

Complir la legalitat urbanística és el mínim comú de·
nominador, i a partir d’aquí, les propostes de planejament 
passen pel Ple precisament per ser confrontades des dels  
diferents prismes que aporten les diverses visions dels 
grups municipals i per tant, pretendre acabar tot debat 
ensenyant un informe tècnic de compliment de la legalitat 
es negar l’essència de la política mateixa, que requereix 
conjugar la interpretació tècnica de la norma escrita amb 
les veus que n’aporten el context social. Per exemple: per 
evitar noves urbanitzacions en sòl rústic, el POUM, pre·
veu permetre que al barri de Mar i Muntanya i la Serreta 
finques unifamiliars passin a plurifamiliar per a “absorbir 

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Alella i el seu paisatge urbà 

Ens tornem a trobar amb una reactivació clara del 
sector immobiliari. Des de l’any 2016 que ho vivim 
a Alella, i això es trasllada en la consumació de 
nous projectes d’habitatges.

El paisatge urbà és un dels elements del medi 
urbà que necessita de protecció específica per ga·
rantir una adequada qualitat de vida. El paisatge 
urbà constitueix un interès col·lectiu.

El Pla d’Actuació Municipal del govern d’Ale·
lla especificava clarament aquesta necessitat, i es 
comprometia a tirar endavant una ordenança que 
permetés regular les activitats i els elements que 
puguin afectar al paisatge del poble, amb la finali·
tat de garantir un ús respectuós i impedir que, per 
actuacions desencertades o omissions injustifica·
bles, aquest paisatge es vegi desmillorat. 

La gestió dels usos del paisatge urbà es desen·
volupa en dos nivells. D’una banda assegurar que 
tots els nous usos compleixen el que preveu l’or·
denança, i per l’altra, reconduir els usos existents, 
mitjançant la combinació d’ajuda tècnica i de sub·
vencions juntament amb el control de tot plegat.

L’aplicació d’aquesta normativa permetria que 
les alellenques i els alellencs com els seus visitants 
poguessin gaudir d’un espai comú més harmònic 
i amable, i que s’afavoreixi la qualitat de vida del 

la demanda interna d’habitatge del municipi”. Aquesta 
possibilitat, per facilitar l’accés a l’habitatge dels veïns, no 
pot ser aliena a la realitat del moment en que es desen·
volupa: la gentrificació de Barcelona, l’auge del turisme i 
la nova pressió especulativa dels fons d’inversió ha dut a 
un desplaçament de població de la ciutat cap als entorn 
i es causa, entre altres, que a Alella el preu del m2 de sòl 
des de 2014 a 2017 hagi crescut un 41% (de 2.202 a 
3.116€) i el preu mitjà de lloguer per habitatge al poble 
en el mateix període  hagi crescut un 35,5% (de 901 
a 1.220€).Per tant, quan per Ple passa la validació de 
la nova promoció privada del carrer Badalona, dins de 
Mar i Muntanya, perquè allí on actualment hi ha una casa 
es puguin construir 11 habitatges per a la seva venda 
sense que s’exigeixi la integració paisatgística de l’edifici 
(imprescindible veient el nyap de Can Calderó) ni sense 
plantejar·se si la iniciativa privada és el millor model per 
respondre a la necessitat de “creixement intern” es estúpid 
que el govern reivindiqui la legalitat de la proposta com a 
única resposta, negant l’anàlisi de pros i contres, laminant 
el necessari debat sobre com ha de créixer el poble i fent 
veure que el desenvolupament urbanístic es una qüestió 
burocràtica asèptica. Si quelcom hem aprés de l’urbanis·
me del tombant de segle es que sense un ull permanent·
ment a sobre la pràctica urbanística sempre s’acaben en·
riquint als mateixos i socialitzant els perjudicis.  

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

poble. Un poble que ha invertit gran quantitats de 
fons públics en el desenvolupament d’un projecte 
enoturístic, no es pot permetre no disposar de cap 
mena de proposta, ignorant la necessitat i contradi·
ent el propi compromís del govern en fer·ho.

Urbanísticament Alella ha fet un gran esforç en 
la protecció del seu territori. Tots els grups munici·
pals vam saber entendre, col·laborar i acordar un 
pla (el famós POUM d’Alella) per assolir·ho. Ara el 
govern ha de ser curós i actuar amb celeritat per 
evitar “bunyols urbanístics” que ens haurem d’em·
passar durant anys i panys.

Esteve Garcia-Ossorio, portaveu 
del grup municipal de JxCAT
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PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS Emprenedoria, talent i el comerç de proximitat 

El passat divendres 1 de juny vàrem poder assistir a 
la presentació de la Xeta, la Xarxa d’Emprenedoria 
i Talent d’Alella als jardins de la Casa del Marquès. 
Les persones que en formen part, tenen una gran 
rellevància en els seus àmbits professionals, 
per aquest motiu el projecte de traslladar aquest 
talent cap al nostre municipi ens sembla una 
aposta ambiciosa i interessant que si es treballa 
de manera constant pot ser d’un important valor 
pel desenvolupament professional dels i les joves 
d’Alella, a la vegada que aquest talent, coneixement 
i experiència aporti una visió més àmplia i de futur 
per a Alella. 

Estem contents que les activitats promogudes 
a dinamitzar el comerç i el mercat del nostre poble 
i que vàrem iniciar quan érem a govern, tinguin 
continuïtat així com també que es facin noves 
propostes en base a les activitats ja iniciades 
altres anys.  La desfilada de moda dels comerços, 
aquesta vegada de nit o la celebració de la nit del 
comerç el pròxim dissabte 9 de juny en la que els 
establiments d’Alella juntament amb el mercat 
i el tast dels seus productes són els veritables 
protagonistes, són activitats que volen donar a 
conèixer el nostre comerç més proper ja que també 
són motor econòmic del poble que cal cuidar i 

Glòria Mans
manscg@alella.cat

continuar promovent.
Les Jornades d’Emprenedoria Enlaira’t, que 

es celebraran aquesta primera setmana de juny, 
també les hem vist renovades amb una nova imatge 
i amb la incorporació del municipi de Montgat. Ens 
alegrem que el govern doni continuïtat a la celebració 
d’aquestes jornades, que van néixer amb la voluntat 
de donar eines i ampliar horitzons professionals a 
través de les experiències d’emprenedors i empreses 
d’èxit i que aporten noves i diferents perspectives a 
totes aquelles persones interessades en millorar en 
el seu àmbit de feina.

Des d’aquí volem fer constar la nostra il·lusió 
pel nou camí polític que s’ha iniciat en aquestes 
dues darreres setmanes. Un President i un nou 
govern a la Generalitat de Catalunya i un article 
155 que comença ja a quedar lluny de nosaltres, 
però també amb un nou President socialista al 
capdavant del govern espanyol, que de ben segur 
reestablirà les polítiques socials i igualitàries que el 
PP havia esmicolat i els ponts de diàleg necessaris 
per tal d’arribar a una solució territorial efectiva per 
a totes i tots.
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Abans de manipular els petards
•	 Assegureu·vos de comprar els productes pirotècnics en un establiment autoritzat.
•	 No us guardeu petards a les butxaques.
•	 Cal llegir les instruccions de cada article.

En encendre els petards
•	 No enceneu petards dins les cases, ni els llanceu des de balconades ni finestres.
•	 Abans de manipular els petards...
•	 No subjecteu els petards amb les mans ni els poseu a prop de la cara ni del cos.
•	 Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic: metxes i similars.
•	 Enceneu sempre la metxa per l’extrem, perquè us doni temps d’enretirar·vos
•	 Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu·lo.
•	 No llanceu mai petards contra ningú.

On encendre els petards amb seguretat
•	 No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de 

persones. 
•	 Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar portes 

i finestres.
•	 Vigileu que no hi hagi a la vora líquids inflamables. S’encenen fàcilment i els vapors 

poden explotar.
•	 A la revetlla, respecteu les indicacions de zones lliures de petards. 

No manipuleu els petards...
•	 No talleu el tro final de les traques, poden explotar amb violència.
•	 No fiqueu mai petards dins de totxanes ni ampolles, perquè en explotar fan metra·

lla que pot fer molt de mal.

Fem la festa segura
està prohibit llançar
coets a menys de 500 metres 
de les zones boscoses.

Més informació a 
www.alella.cat/festasegura 

Revetlles amb precaució. Ull amb els petards! 

Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 26 D’ABRIL DE 2018  Consulteu les actes dels plens municipals al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Presa de possessió de Marc Almendro com a regidor del 
grup municipal d’ERC+SxA.
Marc Almendro Campillo va prendre possessió com a regi·
dor del grup municipal d’ERC+SxA en el Ple d’abril en 
substitució de la regidora Isabel Nonell que va deixar el càr·
rec per jubilació el 15 de març. Almendro ja havia format 
part del Consistori en el mateix grup en el mandat anterior, 
ocupant les àrees d’Esports, Joventut i Medi Ambient. El 
nou regidor va prometre el càrrec “per imperatiu legal” i  va 
manifestar el seu “compromís en la consecució de la justícia 
social i l’alliberament nacional”. 

Aprovació de les festes locals de 2019. 
El Ple va aprovar establir com a festes locals del municipi 
per a l’any 2019 els dies 10 de juny, dia de la segona 
Pasqua, i 1 d’agost, festivitat de Sant Feliu, patró d’Alella. 
Aprovat per unanimitat

Modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament. 
El Ple va aprovar una modificació de la plantilla de perso·
nal que presta servei a l’Ajuntament que es concreta en la 
creació d’una plaça de tècnic mig de cultura, del grup A2 i 
complement de destinació 19, i l’amortització d’una plaça 

de tècnic mig de serveis personals, del mateix grup A2. 
i complement de destinació 20. Aquest canvi ve donat 
per la voluntat que la persona responsable de l’espai 
d’arts escèniques Casal d’Alella accedeixi a través d’un 
concurs obert en el qual es pugui presentar tothom que 
tingui la qualificació requerida, modificant el planteja·
ment inicial de fer un procés intern amb una plaça C1.
Aprovat per unanimitat 

Moció d’homenatge a la memòria de Guillem Agulló 
Salvador.
El Ple va aprovar una moció presentada per ERC+SxA 
a la què també es van afegir com a proposants el PDe·
CAT i AA·CUP en la qual l’Ajuntament es compromet a 
retre homenatge a la figura de Guillem Agulló, el jove 
valencià assassinat brutalment per un grup de joves 
d’ideologia neonazi l’any 1993, dedicant a la seva me·
mòria els Espais de Poesia 2018. A la moció també 
es referma el compromís d’Alella en la lluita contra els 
delictes d’odi i contra la discriminació per motius de 
naixement, raça, sexe, religió, opinió, orientació sexual 
o qualsevol circumstància. 
Aprovat per unanimitat. 
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Serveis

629 727 293
649 919 129
659 999 755
659 494 043 (adaptat i 7 places) 
639 134 403

TAXIS D’ALELLA

Servei de taxi al preu de 2€
Per a majors de 65 anys i persones amb discapacitat 
La resta d’usuaris amb un límit de 6 viatges anuals
de dilluns a divendres de 7 a 20 h.

93 555 23 39 

TAXI A DEMANDA

DEIXALLERIA MÒBIL

SERVEIS DE RECOLLIDA A CASA

Del 12 al 17 de juny i del 10 al 15 de juliol
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 les consultes sobre consum en el bus consum instal·lat a l’aparcament de 
Can Lleonart. Consulteu les dates de la propera visita a  www.alella.cat/busconsum. 

BUS CONSUM

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:  JUNY - JULIOL

2 i 3 de juny                              BERNAL C/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83
9 i 10 de juny                            GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
16 i 17 de juny                          MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
23 i 24 de juny                          BERNAL C/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83
30 de juny                                 GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
1 de juliol                                  GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
7 i 8 de juliol                             MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
14 i 15 de juliol                         BERNAL C/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83
21 i 22 de juliol                         GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
28 i 29 de juliol                         MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

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

CALENDARI DEL CONTRIBUENT: MAIG - AGOST 

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 
de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. 
dijous tarda tancat

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55
de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h. 
divendres i dissabte de 10 a 13.30 h. 

CAN MANYÉ ESPAI D’ART I CREACIÓ
93 540 87 23
dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20.30 h
dissabte i diumenge d’11 a 14 h. 

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

CENTRE CULTURAL CAN LLEONART
93 540 40 24 
www.canlleonart.com
de dilluns a divendres de 8 a 14 h
de dilluns a dijous de 16 a 21 h

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

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

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

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 14.30h. divendres i dissabte 
de 10.a 14.30h i de 15.30 a 17.30h. 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 tarda tancat

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

Impost vehicles tracció mecànica                                   01.03.2018   a    04.06.2018
IBI urbana (no domiciliat)                                                             02.05.2018   a    05.07.2018
IBI (1ª fracció domiciliat )                                                    02.05.2018
IBI (2ª fracció domiciliat )                                                     02.07.2018
Impost Béns característiques especials                                02.05.2018    a    05.07.2018
Taxa de residus domèstics                                                    02.05.2018    a    05.07.2018
Taxa de residus comercials                                                      02.05.2018   a    05.07.2018
Taxa Mercat municipal (2n trimestre)                                                   25.05.2018   a    24.07.2018
Taxa mercat ambulant (2n trimestre)                                  25.05.2018   a    24.07.2018
Reserves estacionament minusvàlids                                   22.05.2018   a    24.07.2018
Taxa Mercat municipal (3r trimestre)                                  21.08.2018   a    23.10.2018
Taxa mercat ambulant (3r trimestre)                                                    21.08.2018   a   23.10.2018

Properes sessions per tramitar dNI electrònic: setembre de 2018.  A Can Lleonart, cal apuntar-s’hi prèviament a la 
Policia Local (tel. 93 555 24 12). 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC
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Agenda d’activitats

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

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. Patria, de Fernando Aramburu.

Dijous 7 de juny

8h Punt habitual de sortida
Sortida. Santuari de Queralt. Preu: 44 €. gentgranalella@gmail.com
Organitza: Associació de Gent Gran d’Alella

Dimarts 12 de juny

20.30h Can Lleonart*
Sopar de Can Lleonart. Entrades anticipades: 8 € canlleonart.com

Dijous 14 de juny 

19.30h Davant de la Plaça d’Antoni Pujadas
Sortida al Teatre Goya per veure l’obra Art.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig

Divendres 15 de juny

De 10 a 14h La Porxada del Mercat Municipal
Mercat de Puces Solidari. Venda d’articles de segona mà en benefici 
del centre d’acollida d’animals de Can Magarola.
Organitza: ADANA 

De 12 a 13h Can Lleonart*
Concert de final de curs de la Coral Municipal d’Alella. Obert a tot·
hom. Cal recollir invitació a l’Oficina de Turisme. 

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme
Enotast de territori.
Organitza: Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella

De 22 a 24h Plaça de l’Ajuntament
Diada Enosolidària de la DO Alella.
Organitza: Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella

Dissabte 16 de juny

De 10 a 14h La Porxada del Mercat Municipal
Mercat de Puces Solidari. Venda d’articles de segona mà en benefici 
del centre d’acollida d’animals de Can Magarola.
Organitza: ADANA 

De 10 a 14h i de 17 a 20h Pavelló Municipal d’Esports*
Festa del Joc i de l’Esport. Inflables i activitats lúdiques i esportives.

18h Can Lleonart*
Alella Viu la Música. Concert de Música de Cambra i Conjunts instru-
mentals. Es poden recollir invitacions a Ressò.

Diumenge 17 de juny

De 10.30 a 13.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia* 
Parc i Biblioteques... naturalment. Guies i mapes per conèixer el 
Parc Serralada Llitoral. 2a sortida a Can Magarola, seu del Parc. 

De 18 a 20h Teatre La Massa de Vilassar de Dalt*
Festival de fi de curs de l’Escola de Dansa.

De 20 a 24h Diversos indrets*
Nit del comerç. Tast al mercat, música amb Alba Bioque i Muchacho, 
Four Nuts Gaang i DJ Marian, party experiènce, màgia i altres activitats. 

De 20 a 21.30h Oficina de Turisme*
Enotast. Preu: 7 €. www.enoturismedoalella.com/experiencies
Mostast. Preu: 3 €. www.enoturismedoalella.com/experiencies

Dissabte 9 de juny

10h El Bosquet (davant de l’Institut)
XLIV Aplec de l’Arròs. Concurs d’arrossos i paelles. Presencialment 
el mateix dia de l’Aplec al Bosquet de 10 a 12h. O bé al 633348688 
(matins) o 640575182 (tardes) o casalalella2017@gmail.com.
Organitza: Casal d’Alella amb la col·laboració de l’Ajuntament

Diumenge 10 de juny

19.30h Plaça de l’Ajuntament* 
Jornades LGTBI. Performance “Desig per(z)ones”. 

21.30h Plaça de l’Ajuntament* 
Jornades LGTBI. Cinema a la fresca. Transamerica. 

Dijous 21 de juny

21.30h Riera Principal* 
Revetlla de Sant Joan. Botifarrada popular, coca, cava i música.

 Dissabte 23 de juny

19h Can Lleonart* 
Tertúlia. Dos estats, a càrrec de Ferran Mascarell, historiador i polític.
Es recomana recollir entrada amb 15 dies d’antelació.

Dimarts 26 de juny

19h Pavelló Municipal d’Esports*
5a edició Premis Alella Valora l’Esport. Recollida d’entrades a partir 
del 15 de juny al Pavelló Municipal d’Esports.

Divendres 29 de juny

Dissabte 16 de juny, 22h Plaça de l’Ajuntament 
Retransmissió de l’òpera Manon Lescaut. Gratuït

Diumenge 1 de juliol, 11h Celler Alta Alella Mirgin
Teatralització del conte El raïm inquiet. Preu: 10 euros

Dijous 5 de juliol, 22h Celler de les Aus
Paula Valls. Preu: 15 euros

Divendres 6 de juliol, 22h Jardins de Cal Marquès
Joan Dausà. Preu: 16 euros

Dissabte 7 de juliol, 22h Jardins de Cal Marquès
Bas Kisjes Big Band. Preu: 15 euros

Diumenge 8 de juliol, 12h Celler Alta Alella 
Anna i Art. Preu: 10 euros

Dissabte 21 de juliol, 18h Celler Bouquet d’Alella 
Electric Babyland. Concert per a nadons. Preu: 8 euros

Dissabte 21 de juliol, 21h Celler Bouquet d’Alella 
Paula Domínguez i Vicenç Solsona. Preu: 15 euros

Informació i venda d’entrades a www.festivalalella.cat. 

Festival d’Estiu Alella 2018

Dimecres 27 a les 19.30h
Literatures amb sentits. Edició especial de Literatures amb sentits. 
Presentació dels dos primers títols de Vibop edicions amb Josep Roca, 
sommelier i Vicenç Pagès Jordà, escriptor.  

Divendres 29 a les 20h
Neofòbia, l’art contemporani vist per tres artistes: Victòria Pujadas, 
Pepe Jiménez Espejo i Norberto Sayegh. Performance i col·loqui.  

Dissabte 30 a les 20h
Festa del desè aniversari! Big Bouncers, peça d’art col·lectiva, 
exposició sobre els 10 anys de l’espai, música, aperitiu i pastís.
Diumenge 1 a les 12h
Acció/Poesia visual culinària amb David Ymbernon, artista visual. 
Aperitiu de cloenda. 

Can Manyé celebra els 10 anys

De 17 a 19h Escola Bressol El Campanar* 
Parlem d’educació. Càpsules pediàtriques. Alimentació i primers auxilis.

Dimecres 20 de juny

19h Espai Jove* 
JUMPsessions. Espai chilll out, tast de vi i música. 

 Dijous 22 de juny



del 2 al 7 de juliol (ambdós inclosos) 
a Can Lleonart

de dilluns a divendres de 8 a 13 h
i de 17 a 20 h i dissabte de 10 a 14 h

SEGON LLIURAMENT
DE BOSSES 
COMPOSTABLES

-10% 
si recolliu les bosses compostables facilitades per 
l’Ajuntament dos cops l’any

-10% o -20%
si feu ús de la deixalleria entre 6 i 9, o més de 9 vegades 
entre l’1 d’octubre de 2016 i el 30 de setembre de 2017

-20% 
si formeu part de la xarxa de compostatge casolà

2018
9a  ed ic ió

VENDA D’ENTRADES
A pARTiR DEl 15 DE juNy 

0ficina de tur isme d’Alel la
alel la.koobin.com

Aconseguiu fins al 50% de descompte 
en la taxa de recollida d’escombraries:

18

21 de juny / Plaça de l’Ajuntament
19.30h Perfomance Desig per(z)ones

21.30h Cinema a la fresca Transamerica 

DIA PER L’ALLIBERAMENT 

LGTBI
lesbianes gais transsexuals bisexuals intersexuals


