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Jornades de la Gent Gran Activa

A la venda les entrades del 
Festival d’Estiu

A punt l’oferta de casals i 
campus d’estiu 
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Final del litigi  
 EL TSJC desestima el recurs presentat contra l’aprovació del 
POUM que preserva la Vall de Rials com a sòl no urbanitzable. 
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El TSJC avala el POUM

ALELLA, tALEnt I vInyES

EDICIÓ I COORDINACIÓ:
Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament d’Alella
D.L. B-17963-84
Foto de portada: Òscar Pallarès 

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.  

Alella, talent i vinyes és la síntesi de la identitat del nostre po-

ble. Les vinyes són el paisatge, la història mil·lenària vitiviní-

cola. El talent ve definit per les persones que hi vivim, moltes 

d’elles amb perfils i trajectòries professionals de rellevància.

Talent. L’any passat vaig avançar en aquest espai que està-

vem treballant en la Xarxa d’Emprenedoria i Talent d’Alella, 

un projecte d’innovació social que persegueix posar el talent 

col·lectiu al servei de la comunitat. Doncs ha arribat el mo-

ment que vegi la llum, i n’està prevista la seva presentació 

el proper divendres 1 de juny als Jardins de Cal Marquès. 

Tothom hi és convidat. Una de les accions de major impacte 

potencial serà el programa de mentoria que s’oferirà a joves i 

no tan joves emprenedors del nostre poble.

Vinyes. Durant molts anys hem lluitat per a la preservació 

de la vall de Rials, segurament, l’espai més important del 

nostre patrimoni natural. La determinació política i perseve-

rança per salvar-la, i tot un reguitzell de batalles legals al 

llarg de quinze anys, ens han portat a guanyar definitivament 

aquesta guerra. La darrera sentència ratifica la transformació 

d’un sòl potencialment industrial a sòl agrícola. Una lluita 

per preservar el nostre paisatge de vinya, la nostra identitat, 

que es complementa amb totes les accions de promoció de 

l’enoturisme i el lideratge en el territori, de trenta municipis, 

de la DO que porta el nostre nom.

Aprofito aquestes línies per donar la benvinguda al Marc Al-

mendro, nou regidor de l’equip de govern en substitució de 

la Isabel Nonell. Regidor el mandat 2011-2015, retorna a 

l’Ajuntament després de tres anys d’experiència en el sector 

privat. 
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Carpetada a Rials 
························································································································································
El Tribunal Superior de Justícia desestima el recurs presentat per Rials SA contra l’aprovació del POUM.
························································································································································

Després de més de 20 anys de litigis, 
l’Ajuntament ha guanyat la darrera gran 
batalla per mantenir la Vall de Rials 
com a espai no urbanitzable agrícola 
d’especial protecció. El Tribunal Superi-
or de Justícia de Catalunya (TSJC), en 
una sentència dictada el 27 de febrer 
de 2018, desestima el recurs presentat 
per Rials SA contra el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generali-
tat i l’Ajuntament d’Alella per l’acord 
d’aprovació definitiva del Pla d’Orde-
nació Urbanística Municipal (POUM), 
en el qual es desclassifica el polígon in-
dustrial de la Vall de Rials i es preserva 
com a sòl no urbanitzable agrícola d’es-
pecial protecció. La sentència manté la 
mateixa línia que una altra resolució 
del mateix tribunal d’octubre de 2015 
en la qual també es va desestimar un 
recurs similar contra la Generalitat per 
l’aprovació del Pla Territorial Metropoli-
tà de Barcelona (PTMB).

El tribunal avala la protecció
En aquesta darrera sentència, el TSJC  
avala “l’encert de les determinacions 
del POUM, l’adherència a la realitat i 
als objectius del PTMB” que justifiquen 
la protecció dels terrenys de Rials. 

La resolució favorable a l’aprovació 
del POUM té en compte també la sen-
tència estimatòria del recurs presen-
tat per Rials SA contra l’aprovació de 
l’ampliació del Pla d’Espais d’Interès 
Natural de la Conreria-Sant Mateu-
Céllecs, insistint que l’anul·lació de 
l’ampliació es basa en la falta de la 
preceptiva avaluació ambiental però 
que, en cap cas, qüestiona la protec-
ció i preservació d’aquest territori. 

Tot i que encara es pot presentar 
recurs de cassació contra la sentència, 
fonts jurídiques consideren que, en cas 
que l’empresa recorri, les probabilitats 
que prosperi el recurs són molt minses 
perquè només es poden fonamentar en 
la vulneració dels drets estatal o euro-
peu i no en l’eventual vulneració del 
dret autonòmic i urbanístic. 

El TSJC tomba el sector discontinu Crison-Can Bragulat-Can Viló 

La Sala Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estimat el recurs presentat per un veí 
d’Alella contra el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
d’Alella pels acords d’aprovació definitiva del POUM, i ha declarat la nul·litat del sector discontinu PM3 
Crison-Can Bragulat-Can Viló. En la sentència, datada del 18 de març, el tribunal té en consideració dos 
dels arguments esgrimits per la part demandant: el caràcter artificiós i injustificat de la discontinuïtat 
del sector i la inviabilitat econòmica i la impossibilitat de distribució equitativa dels beneficis i de les 
càrregues. La sentència rebutja un tercer argument esgrimit pels demandants de manca d’un segon trà-
mit d’exposició pública exposat per la part demandada per entendre que no es van introduir modificaci-
ons substancials durant la tramitació del POUM. El TSJC també va estimar parcialment, en una sentència 
de desembre de 2017, un altre recurs presentat contra l’aprovació del POUM que en aquest cas qüestiona 
la discontinuïtat del sector PM7 La Gaietana-Carrer Lleida fet que va suposar la seva anul·lació. 

Cronologia d’un llarg litigi 
1963  El Pla Comarcal dibuixa una zona industrial a Rials.
1987  El Pla General d’Alella consagra la qualificació industrial.
1990  L’Ajuntament aprova provisionalment el Pla Parcial de Polígon: 43.000 m2 de sostre. 
1994  La Generalitat aprova definitivament el Pla Parcial, però ho condiciona als accessos.
1998  Els promotors presenten proposta a l’Ajuntament i la Generalitat la informa desfavorablement. 
1999  Els promotors demanen la subrogació a la Comissió Urbanisme de Barcelona, que és denegada. 
2003  Conveni urbanístic d’intencions de Rials.
2003  Denúncia del conveni urbanístic d’intencions.
2003  Rials SA presenta dos contenciosos contra l’Ajuntament
2005  Sentència desfavorable en primera instància i apel·lació davant el TSJC.
2006  Acord amb els promotors i suspensió dels contenciosos.
2007  Aprovació Avanç de planejament.
2008  Sentència favorable a l’Ajuntament que anul·la la sentència de 2005 per inactivitat administrativa.
2015  Sentència favorable a la Generalitat contra el recurs presentat per Rials al PTMB.
2017  Sentència contra l’ampliació del PEIN de la Conreria-Sant Mateu-Cèllecs per manca d’estudi ambiental.
2018  Sentència favorable a l’Ajuntament pel recurs presentat contra l’aprovació del POUM.  
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L’Ajuntament donarà el nom 
de l’1 d’Octubre a un espai públic 
L’Ajuntament té previst donar el 
nom de l’1 d’Octubre a un espai pú-
blic del municipi. Així es va acordar 
per unanimitat al darrer Ple munici-
pal celebrat el 22 de març. La mo-
ció presentada per PDeCAT va 
comptar amb el vot favorable de 
tots els grups municipals presents 
al plenari: ERC+SxA (que es va su-
mar com a ponent), Gent d’Alella, 
Alternativa per Alella-CUP i Alella 
Primer-CP.  A la moció s’exposa que 
“la fita i data històrica que vam ce-
lebrar l’1 d’octubre, i també el dia 
3, la resistència que va demostrar la 
ciutadania durant la jornada electo-
ral així com les hores anteriors, la 
capacitat d’organització, i el civisme 
en què es van desenvolupar les 
dues jornades mereixen un reconei-
xement públic”. 

Pagament únic de l’IBI a les finques 
afectades per la regularització 
L’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació (ORGT) ha començat a 
enviar les liquidacions de l’IBI en les 
quals s’han detectat alteracions ca-
dastrals en el procés de revisió rea-
litzat per la Direcció General del Ca-
dastre, que depèn de l’Estat. Les 
liquidacions es fan en base a les 
dades actualitzades del cadastre 
corresponent a l’exercici 2018 i els 
contribuents hauran de pagar l’im-
post en un únic pagament, amb in-
dependència de si tenen o no domi-
ciliats els rebuts. En el cas de 
tenir-ho domiciliat l’any vinent se’ls 
tornarà a cobrar fraccionat d’acord 
amb el calendari fiscal. Els immo-
bles que no han estat alterats no 
estan afectats per aquest procedi-
ment i, per tant, els seus propietaris 
no han rebut cap tipus de notificació 
i podran pagar l’impost en els termi-
nis establerts en el calendari fiscal.

La jornada participativa Connecta’t 
al Capde! s’ajorna fins al 12 de maig
La regidoria d’Adolescència i Joven-
tut ha ajornat la jornada participativa 
Connecta’t al Capde!, prevista per al 
21 d’abril, fins al dissabte 12 de 
maig per donar més temps al jovent 
perquè pugui fer aportacions al pro-
grama del Cap de Setmana Jove. 

Primera modificació del POUM 
El Ple de març va aprovar inicialment la 
modificació puntual del Pla d’Ordena-
ció Urbanística Municipal (POUM) “Re-
ordenació de zones verdes i equipa-
ments de la zona esportiva de La Vera i 
Cal Doctor”. La primera modificació del 
POUM té per objectiu reconvertir en 
zona d’equipaments una superfície de 
1.075 m2 qualificats actualment d’es-
pais lliures situats al carrer Pau Vila, a 
la zona de La Vera, entre el Complex 
Esportiu Municipal i la pista del Pavelló 
Municipal d’Esports. 

Els objectiu de la modificació són 
dos: implantar una edificació destinada 
a la instal·lació d’una caldera de bio-
massa que abasteixi d’aigua calenta 
sanitària i calefacció als dos equipa-
ments esportius i ampliar la sala de fit-
ness i d’activitats polivalents del Com-
plex Esportiu Municipal. La modificació 
planteja traslladar la superfície d’espais 
lliures a la zona de Cal Doctor, on actu-
alment hi ha més de 3.000 m2 d’equi-
paments que es reduirien a la meitat. 

En total s’incrementaran els espais lliu-
res en 447 m2.

La modificació, que està a informa-
ció pública fins al 7 de maig, va ser 
aprovada amb els vots a favor 
d’ERC+SxA, PDeCAT i Alella Primer-
CP i l’abstenció de Gent d’Alella i Alter-
nativa per Alella-CUP. Els dos grups 
van expressar els seus dubtes respecte 
algunes qüestions, com ara el manteni-
ment de la reserva de més 1.600 m2 
d’equipament en Cal Doctor o la gestió 
de l’estalvi energètic.

Preparats contra el mosquit tigre 

Evitar l’acumulació d’aigua, la millor arma contra l’insecte 

Buideu regularment o retireu qualsevol recipient de 
l’exterior que pugui acumular aigua (joguines, gerros, 
galledes, safareigs, pneumàtics, ornaments, etc.)

Eviteu les acumulacions d’aigua en zones de drenatge. 

Cobriu els petits forats del terreny que acumulin aigua.

Vigileu les basses petites, buideu-les setmanalment i 
cobriu-les amb una tela mosquitera.

Manteniu cobertes les piscines mentre no s’utilitzin. Les 
de plàstic s’han de buidar periòdicament o retirar-les si no 
es fan servir.

Tapeu els forats dels troncs dels arbres amb sorra.

Canvieu sovint l’aigua de les plantes que viuen en aigua i 
la dels abeuradors dels animals domèstics. 

El Complex s’ampliarà amb una nova sala a l’actual terrassa. 

Arriba la calor i el perill que s’escam-
pi el mosquit tigre. Per lluitar contra la 
seva proliferació cal evitar l’acumulació 
d’aigua estancada per a que no puguin 

créixer les larves. L’ordenança aprova-
da el 2009 estableix sancions per les 
persones que incompleixen les mesures 
preventives per evitar-ne la proliferació. 

····················································································································································································································································
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Beques d’Estades Solidàries
Fins al 25 de maig es poden pre-
sentar les sol·licituds a les dues 
beques per fer estades solidàries a 
Palestina que es faran durant la 
segona quinzena d’agost. Es poden 
presentar totes les persones empa-
dronades a Alella que tinguin 20 
anys o més. Les estades ofereixen 
una oportunitat de conèixer de pri-
mera mà una realitat a la qual és 
impossible accedir si no és a través 
dels canals de la Cooperació Inter-
nacional i deixar constància d’aquesta 
experiència a través d’un documental  
www.alella.cat/bequessolidaries.

Obre l’oficina del Síndic
Des del dimecres 4 d’abril està 
oberta al públic l’oficina de la 
Sindicatura Municipal de Greu-
ges. El síndic, Raúl Morales, atén 
la ciutadania tots els dimecres de 
12 a 13.30h. Es pot demanar 
cita prèvia a l’OAC i a alella.sin-
dic@alella.cat. 

L’Ajuntament va enllestir fa uns mesos 
la Carta de Serveis de l’Oficina d’Aten-
ció a la Ciutadania (OAC), la primera 
que s’elabora en el municipi, i ara ha 
començat a elaborar la Carta de Serveis 

dels Serveis Socials Bàsics d’Alella. El 
punt de partida per a la realització 
d’aquest document és una enquesta a 
través de la qual es vol conèixer l’opinió 
dels veïns i veïnes d’Alella per imple-
mentar millores en els serveis i adre-
çar-les a aquelles qüestions que més 

Enquesta per millorar els serveis socials d’Alella 
·······················································································································································
El qüestionari es pot contestar fins al 15 de juny i és el primer pas per a l’elaboració de la Carta de Serveis. 

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

interessen als usuaris i usuàries, que 
romandrà oberta fins al 15 de juny. 

El qüestionari és anònim i es pot 
emplenar per Internet des de la pàgina 
www.alella.cat/enquestaserveissocials 
o bé presencialment a l’urna que hi ha 
ubicada al tauler de Serveis Socials. A 
mitjans de juny es farà la recollida de 
dades per tal de continuar el procés de 
treball d’elaboració de la Carta de Ser-
veis.

La finalitat de la Carta de Serveis és 
apropar l’Ajuntament a la ciutadania; 
informar els ciutadans sobre els serveis 
prestats per l’Ajuntament; expressar 
l’esforç de l’Ajuntament per a la millora 
dels serveis municipals; establir un ni-
vell adequat de qualitat dels serveis i 
controlar el seu manteniment i possibi-
litar que els ciutadans opinin sobre el 
funcionament dels serveis municipals

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

L’enquesta, que es anònima i es pot 
respondre fins al 15 de juny, servirà per 
a l’elaboració de la Carta de Serveis de 
Serveis Socials. 
 ··················································

La de l’OAC i la de Serveis Socials 
són el punt de partida per tal d’elabo-
rar la Carta de Serveis de l’Ajuntament 
en la qual quedaran recollits tots els 
serveis que presta el Consistori.

A tocar del 100% en transparència

Per cinquè any consecutiu, l’Ajunta-
ment d’Alella ha millorat els seus indi-
cadors de transparència i ha revalidat 
amb un 98,8% —51 dels 52 indica-
dors avaluats— el Segell Infoparticipa 
que reconeix la qualitat i la transparèn-
cia dels webs municipals. Aquest dis-
tintiu l’atorga el Laboratori de Periodis-
me i Comunicació per a la Ciutadania 

Plural de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i és el màxim reconei-
xement a la qualitat i a la transparèn-
cia de la comunicació local pública en 
els webs municipals. Alella és un dels 
92 ajuntaments catalans (dels 947 
analitzats) que ha obtingut el Segell. 
En aquesta darrera avaluació s’ha mi-
llorat en 6 punts els resultats de l’any 
anterior, quan es va aconseguir el dis-
tintiu amb un 92,31%, en complir 48 
dels 52 indicadors establerts. 

El Segell InfoParticipa es va conce-
bre l’any 2013 amb l’objectiu d’incen-
tivar les bones pràctiques en comuni-
cació pública local. L'any 2016 es van 
ampliar significativament els indica-
dors per adaptar-los als paràmetres de 
la Llei de transparència, accés a la in-
formació pública i bon govern que va 
entrar en vigor a Catalunya l’1 de gener 
de 2016.  

Fede Salas va recollir el guardó el 25 d’abril. 

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



6 EL FULL

La Nit del Comerç, el 9 de juny
L’activitat comercial i festiva tornen a 
unir-se novament el 9 de juny en la 
tercera edició de la Nit del Comerç. 
Els comerços adherits a la iniciativa 
allargaran l’horari comercial fins a la 
mitja nit i hi haurà tast al mercat, 
l’Enotast i el Mostast, música en 
directe i moltes més sorpreses. 

Obertes les inscripcions a la Fira 
de la Festa de la Verema 
Fins al 15 de maig es poden pre-
sentar les sol·licituds per participar 
a la Fira de la 43a Festa de la 
Verema que se celebra els dies 7, 8 
i 9 de setembre. La Fira reuneix 
una seixantena de parades d’arte-
sans ubicades al llarg de la Rambla 
d’Àngel Guimerà i la Plaça Ger-
mans Lleonart. Més informació 
www.alella.cat/firaverema. 

“Alella Desfila”, el 27 de maig
Veïns i veïnes d’Alella tornaran a des-
filar el 27 de maig a la passarel·la de 
moda instal·lada a la Plaça de l’Ajun-
tament per presentar les novetats de 
la temporada primavera-estiu dels 
comerços del poble. És la sisena edi-
ció d’Alella Desfila i estan convidats 
a participar els comerços de roba, 
merceries, complements, perruqueri-
es, estètiques, decoració i jardineria. 

Fi de curs de l’Escola de Dansa
El Festival de final de curs de l’Es-
cola de Dansa es farà el 9 de juny, a 
les 18h, al Teatre la Massa de Vilas-
sar de Dalt. Les entrades es poden 
adquirir a l’Oficina de Turisme del 
17 de maig a l’1 de juny (amb un 
màxim de 5 entrades per alumne) i 
del 2 al 8 de juny, sense limitació, si 
queden places. Més informació a 
www.alella.cat/escoladansa

Cantata “Contes per telèfon”
Més d’una seixantena de cantaires 
de l’Escola Fabra, de Ressò i de la 
Coral Municipal d’Alella, acompa-
nyats de l’orquestra de cambra del 
projecte “Alella viu la música” i 
músics col·laboradors, participaran 
en la cantata Contes per Telèfon 
que es farà el 26 de maig al teatre 
La Palma de Teià. Les entrades es 
poden recollir a partir del 16 de 
maig a l’Oficina de Turisme. 

Montgat s’enlaira amb Alella, 
El Masnou i Teià 

Les jornades d’emprenedoria van néi-
xer a Alella l’any 2013 amb el nom 
d’Alella Emprèn amb la voluntat d’es-
tendre el programa a la resta de muni-
cipis del Baix Maresme. Dos anys 
després, l’any 2015, es van afegir a la 
iniciativa els pobles veïns del Masnou 
i Teià i les jornades van passar a ano-
menar-se Enlaira’t.

En aquesta sisena edició, que se 
celebra del 6 al 8 de juny, les jornades 
amplien el seu territori amb la incorpo-
ració del municipi de Montgat a l’orga-
nització. Gestionades per l’empresa 
Lab85, les Jornades d’Emprenedoria 
d’Alella, el Masnou, Montgat i Teià 
estan dedicades enguany a reflexionar, 
debatre i intercanviar experiències a 
l’entorn del concepte de “Human Cen-

tered Design”, un marc de referència 
que serveix per trobar solucions a dife-
rents problemes, posant el focus prin-
cipal en les persones. El factor humà 
és l’eix principal de les jornades, tant 
pel que fa a les persones que treballen 
a les empreses o institucions, com per 
les que consumeixen els productes o 
són usuàries dels serveis que s’oferei-
xen. 

A les sessions es parlarà de les dar-
reres tendències d’innovació empresa-
rial que parteixen del fet que posar el  
focus en l’ésser humà té importants 
beneficis econòmics i socials tant per a 
usuaris finals com per a empresaris i 
diferents estaments que conformen la 
cadena de consum.

Sessions gratuïtes
La participació a les diferents sessions 
programades a l’entorn d’aquesta 
temàtica és gratuïta però caldrà fer ins-
cripció prèvia. Més informació a www.
alella.cat/enlairat..

Presentació pública de la XETA 

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

···································································································
Les Jornades d’Emprenedoria Enlaira’t se celebraran del 6 al 8 de juny. 

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

L’1 de juny és la data fixada per a la 
presentació en societat de la XETA, la 
Xarxa d’Emprenedoria i Talent d’Alella,  
un projecte d’innovació social que té 
com a missió posar el talent al servei 

de la comunitat. La iniciativa pretén 
aprofitar i posar en valor el talent, el 
coneixement i l’experiència dels veïns i 
veïnes d’Alella que tenen perfils i tra-
jectòries rellevants en diferents àmbits 
professionals i posar-lo al servei del 
poble, en especial al servei del jovent 
d’Alella. 

A la XETA participen persones amb 
trajectòries molt variades vinculades al 
món de l’empresa, la investigació cien-
tífica, el disseny, el periodisme, l’esport 
o la cultura, entre d’altres. 

La presentació oficial es farà el di-
vendres 1 de juny a les 19h als Jardins 
del Cal Marquès en un acte obert a tota 
la ciutadania. 
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Dilluns 13 de maig
Sortida al Teatre Condal El Fantasma de Canterville, amb Joan Pera. Preu: 21€ 
Pagament abans del 9 de maig. Parada de bus de Can Lleonart 17h

Del 18 de maig al 4 de juny
Exposició “Dones grans, grans dones”. Can Lleonart

Dimecres 25 de maig
Vine a la festa! Inauguració de les XI Jornades de la Gent Gran Activa. Pregó de 
benvinguda i pica pica per a tothom! Plaça de l’Ajuntament 10.30h

Taller de cuina. Altres receptes que pots fer amb peres de festa major, amb 
Transit Pitarch, cuinera de La DO, el bar del Mercat. Can Lleonart 18h 

Dissabte 26 de maig 
Còctels i ball amb La Mandràgora. Organitza Associació Gent Gran. Can Gaza 19h 

Dilluns 28 de maig
Teatre de contes, amb la Residència Els Rosers. Biblioteca Ferrer i Guàrdia 10.30h 
Taller de ioga intergeneracional, amb el grup de ioga de l’Espai Jove. Can Gaza 16h

Dimarts 29 de maig
Ruta saludable per Alella i exhibició de bòccia. Pati Can Gaza 10.30h
6è Open de dòmino i 7è Open de canastra. Organitza Associació Gent Gran. 
Can Gaza de 16 a 20h

Dimecres 30 de maig 
7è taller intergeneracional, amb infants dels Pinyons i jovent de PFI-PTT. Llar 
d’Infants Municipal Els Pinyons 09.30h 
Taller de relacions i emocions quan et fas gran. Antigues Escoles Fabra 16h

Dijous 31 de maig
Taller de marxa nòrdica i berenar saludable. Can Gaza 16.30h 

Divendres 1 de juny
Anem de festa a El Campanar. Actuació sorpresa d’ADA. El Campanar 10.30h
Taller de sòl pelvià, amb l’Associació de Dones Montserrat Roig. Can Lleonart 19h
Paraules des d’Alella, amb la Coral Municipal. Biblioteca Ferrer i Guàrdia 17h

Dissabte 2 de juny
Classe popular de ball social i exhibició de country. Plaça de l’Ajuntament 12h

Diumenge 3 de juny
77è Dinar d’Homenatge a la Vellesa. Pavelló Municipal 13.30h. 

Més informació a www.alella.cat/jornadesgentgran

El programa de les 11es Jornades 

Jornades de la Gent Gran Activa 

Un any més arriba el moment del reco-
neixement a la gent gran del poble amb 
les Jornades de la Gent Gran Activa. Fa 
onze anys que s’hi celebren amb l’objec-
tiu d’afavorir les interrelacions i fomen-
tar la vida activa i saludable, gràcies a 

la implicació de les residències, funda-
cions, llars d’infants, entitats i comer-
ços que cada any donen suport actiu a 
aquesta iniciativa municipal. Arrenca-
ran el 25 de maig amb un pregó festiu 
i un lipdub en el què participaran resi-
dents i personal de les fundacions San-
ta Clara i Aymar i Puig, les Hortènsies i 
els Rosers. A més de participar en les 
activitats programades, durant les jor-
nades les persones majors de 65 anys 
podran fer ús del Complex Esportiu 
Municipal de forma gratuïta. Més infor-
mació a www.alella.cat/jornadesgent-
gran.

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

Convocats els ajuts agroambientals 
L’Ajuntament ha aprovat la convoca-
tòria d’ajuts al desenvolupament 
turístic del món rural, els anomenats 
ajuts agroambientals que va posar 
en marxa l’any 2007 de forma pio-
nera a Catalunya. Són subvencions 
destinades a finançar projectes o 
activitats que afavoreixin la recupe-
ració, el manteniment i la dinamit-
zació de l’activitat agrària. El termini 
de presentació de sol·licituds és del 
26 d’abril al 17 de maig, ambdós 
inclosos. El programa té una dotació 
de 20.000€ i inclou entre altres 
actuacions susceptibles de ser sub-
vencionades, la millora de l’estat de 
conservació de les masses forestals. 
L’any passat es va introduir un nou 
criteri de valoració per afavorir les 
finques associades a l’Associació de 
Propietaris Forestals de la Serralada 
Litoral Central, i enguany s’incor-
pora un de nou: incrementar amb 
dos punts extres la valoració en el 
cas de les sol·licituds d’ajuts per a 
masses forestals presentades per 
membres de l’ADF Alella. Més infor-
mació www.alella.cat/ajutsagroam-
bientals. 

Ajuts per a habitatges desocupats 
integrats a la borsa de mediació 
A partir de l’1 de juny i fins al 31 
de desembre els propietaris i propi-
etàries d’habitatges buits que s’in-
tegrin a la borsa de mediació de 
lloguer del Consell Comarcal del 
Maresme podran acollir-se a la 
convocatòria d’ajuts aprovada per 
l’Ajuntament. Són ajuts destinats, 
amb un màxim de 1.000€, a fer la 
posada a punt dels habitatges: fer 
l’adequació d’elements i arranja-
ments o petites reformes per garan-
tir l’habitabilitat de l’immoble, tra-
mitar la cèdula d’habitabilitat, el 
certificat d’eficiència energètica i 
l’alta dels subministraments. A 
canvi, els propietaris s’han de 
comprometre a mantenir el pis 
durant un termini mínim de tres 
anys a la Borsa de Mediació de llo-
guer del Maresme. La convocatòria 
contempla també ajuts equivalents 
al primer mes de lloguer per als 
arrendataris, menors de 36 anys, 
d’habitatges que s’incloguin en la 
Borsa de Mediació.
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Amb aquesta edició d’El Full també es 
repartirà a totes les llars d’Alella el pro-
grama del Festival d’Estiu. Com a l’edi-
ció anterior, les entrades es posaran a 
la venda a partir del 10 de maig a tra-
vés del web www.festivalalella.cat.

Espai food truck 
Enguany el Festival incorpora un espai 
food truck amb vins de la DO Alella i 
degustacions gastronòmiques que 
s’instal·larà al Jardí de les Estàtues de 
Cal Marquès i obrirà dues hores abans 
dels concerts del 6 i 7 de juliol, de 
Joan Dausà i la Bas Kisjes Big Band.

Diada enosolidària
El Festival d’Estiu col·labora amb la 
jornada solidària organitzada pel Con-
sorci de Promoció Enoturística del Ter-
ritori DO Alella dedicada a recaptar 
fons per a la Fundació Catalana d’Es-
clerosi Lateral Amiotròfica (ELA) Mi-
quel Valls, durant la retransmissió de 
l’òpera Manon Lescaut del 16 de juny 
a la Plaça de l’Ajuntament.

A la venda les entrades del Festival 

Paula Valls actuarà el 5 de juliol al Celler de les Aus. 

El Festival a Alta Alella Mirgin
El Festival torna a comptar amb la par-
ticipació del celler Alta Alella Mirgin, 
amb dues activitats familiars i un con-
cert. L’artista convidada és Paula Valls, 
una jove cantautora de veu poderosa, 
que presentarà el seu disc I am, el 5 de 
juliol al Celler de les Aus. El concert 
anirà acompanyat d’una proposta eno-
gastronòmica a partir de les 20h. La 
representació teatral del conte El raïm 
inquiet d’Elisenda Guiu i el taller d’art 
vinícola d’Anna i Art, són les propostes 
familiars programades per a l’1 i el 8 
de juliol al matí.

El Festival a Bouquet d’Alella 
El celler Bouquet d’Alella serà l’última 
parada del Festival amb una activitat 
familiar, el concert per a nadons d’Elec-
tric Babyland, i el concert de Paula Do-
mínguez i Vicenç Solsona, programat 
per al 21 de juliol a partir de les 18h, 
juntament amb la proposta enogastro-
nòmica que ofereix el restaurant el Nou 
Antigó. Paula Domínguez i Vicenç Solsona, convidats de Bouquet. 

Enoturisme amb sensibilitat social. 
Aquest és el leitmotiv de la nova inicia-
tiva que promou el Consorci de Promo-
ció Enoturística del Territori DO Alella: 
la Diada Enosolidària. El dia central 
serà el 16 de juny, tot i que haurà acti-
vitats relacionades durant tot el mes. La 
primera edició es dedicarà a recaptar 
fons per a la Fundació Catalana d’Escle-
rosi Lateral Amiotròfica (ELA) Miquel 
Valls i sensibilitzar sobre aquesta malal-
tia minoritària i terrible. 

La cultura vinícola és el fil conductor 
del programa d’aquesta diada solidària, 
organitzada amb vocació festiva i parti-
cipativa, oberta a tothom, i que girarà 

······················································································································································
El Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella organitza el 16 de juny una jornada enosolidària dedicada 
a la lluita contra l’ELA. 

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

Enoturisme solidari

entorn el vi, la gastronomia i el territori. 
Per dur-la a terme el Consorci compta 
amb la implicació dels municipis i 
membres associats a la Ruta del Vi DO 
Alella: cellers, restaurants, bars, hotels, 
botigues de vins, guies i sommeliers, 
ajuntaments i oficines de turisme…

Tots els membres de la Ruta dispo-
saran d’una guardiola solidària amb un 
punt informatiu sobre la Diada i la Fun-
dació Miquel Valls. L’Oficina de Turis-
me d’Alella ja en disposa d’una perquè 
la ciutadania faci una donació voluntà-
ria a canvi de la Guia d’Enoturisme de 
la DO Alella de Lluís Tolosa. Els cellers 
oferiran una activitat enoturística espe-

cial, els restaurants hi dedicaran un 
espai als seus menús, alguns bars ofe-
riran la tapa solidària, i diferents muni-
cipis organitzen activitats populars. 

Enotast i Festival d’Estiu 
A més de recollir diners amb la guardio-
la de l’Oficina de Turisme, l’Ajuntament 
d’Alella també participa a la diada soli-
dària dedicant un Enotast a recaptar 
fons i s’instal·larà un punt informatiu 
amb servei de copes de vi durant la re-
transmissió de l’òpera Manon Lescaut,  
del Liceu a la Fresca, que es farà el 16 
de juny a la Plaça de l’Ajuntament dins 
del programa del Festival d’Estiu. 
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····················································································································································································································································

A punt les activitats d’estiu 
La primera setmana de maig comen-
cen les inscripcions als casals i cam-
pus d’estiu que s’organitzen a Alella. 
L’Ajuntament ha recopilat l’oferta públi-
ca i privada que s’organitza al munici-
pi perquè els infants i joves puguin fer 
activitats durant les vacances escolars 
perquè es puguin consultar a través del 
l’enllaç www.alella.cat/casalsestiu.

Activitats d’Estiu 

Des de l’Ajuntament s’ofereixen tres 
activitats: el Campus Esportiu per a 
infants de 3 a 13 anys, que gestiona 
l’Uesports; l’Adrenalina de l’Estiu, per a 
adolescents de 12 a 16 anys; i el Mu-
sical d’Estiu, per a infants i joves, de 8 
a 16, del projecte Alella Viu la Música. 
Les AMPA de l’Escola Fabra i La Serreta 
també organitzen un casal d’estiu.

CAMPUS ESPORTIU D’ESTIU: Complex Esportiu Municipal. Del 25 de juny al 27 de juliol i del 3 al 7 de 
setembre. Edat: de 3 a 13 anys
ADRENALINA D’ESTIU: Espai Jove. Del 2 al 20 de juliol. Edat: de 1r a 4t d’ESO
SORTIDA A LLANçà: Del 27 al 29 de juny. Edat: 3r i 4t d’ESO
MUSICAL D’ESTIU “TARzAN I JANE”: Gimnàs Escola Fabra. Del 2 al 13 de juliol. Edat de 8 a 16 anys. 
CASAL D’ESTIU “EL VIATGE DE NARESh”: Escola Fabra. Del 25 de juny al 27 de juliol i del 2 al 7 de 
setembre. Edat: de 3 a 12 anys
CASALET EL CAMPANAR: EB El Campanar. Del 25 de juny al 26 de juliol. Edat: P3 i P4
CAMPUS D’ESTIU CF ALELLA: Camp d’Esports Municipal. Del 25 de juny al 27 de juliol. Edat: de 3 a 14 anys. 
CASAL D’ESTIU I ESTATGE DE TENNIS: Club de Tennis Sistres. Del 25 de juny al 3 d’agost. Edat: de 3 a 15 anys.
SUMMER CAMPS ANGLèS O ALEMANy (OPCIONAL TENNIS I PISCINA): Acadèmia Alella i Club de Tennis 
El Masnou. Del 25 de juny al 27 de juliol. Edat: de 5 a 12 anys. 
CASAL D’ANGLèS O REFORç ESCOLAR: Acadèmia Alella. Del 25 de juny al 27 de juliol. Edat: de 4 a 12 anys. 
COLòNIES D’ESTIU INTERNACIONALS A ANDORRA: Acadèmia Alella. Del 2 al 27 de juliol. Edat: de 6 a 16 anys. 
INTENSIU D’ANGLèS I ALEMANy: Acadèmia Alella. Matins i tardes juliol i setembre. Infants, joves i adults.
kIDS SUMMER: LES Idiomes i EB La Caseta. Del 25 de juny al 26 de juliol. Edat: de 3 a 6 anys.
CURSET DE REPàS D’ANGLèS: LES Idiomes. Matins i tardes juliol i setembre. Edat: infants i joves.
CURSET INTENSIU D’ANGLèS: LES Idiomes. Matins i tardes juliol i setembre. Edat: joves i adults.
ESTADA A IRLANDA: LES Idiomes. Del 24 de juny al 8 de juliol. Edat: de 12 a 17 anys. 

Més informació a www.alella.cat/casalsestiu

Premis “Alella Valora l’Esport” 
L'Ajuntament ha convocat la 5a edi-
ció dels premis "Alella Valora l'Es-
port" amb l'objectiu de reconèixer 
èxits i mèrits esportius a esportistes 
i directius, entitats, clubs i associa-
cions i persones vinculades a Alella 
que hagin tingut una actuació des-
tacada en la temporada 2017-
2018. El termini de presentació de 
candidatures és del 7 al 31 de maig 
i per presentar-se cal estar empa-
dronat/da a Alella o pertànyer a una 
entitat inscrita al Registre d’Entitats 
de l’Ajuntament. El lliurament es 
farà el 29 de juny a les 19h en un 
acte al Pavelló Municipal d’Esports. 

Festa de Can Lleonart  
Can Lleonart farà la seva festa 
anual de final de temporada el 
dijous 14 de juny. El preu del sopar 
és de 8€. Les inscripcions es fan 
del 28 de maig al 12 de juny. Més 
informació a www.canlleonart.com.

Concurs de cartells de Festa Major 
L’Ajuntament torna a convocar el 
concurs del cartell de la Festa Major. 
És obert tant a professionals com a 
artistes novells, de forma individual 
o col·lectiva. Les obres es poden 
presentar a Can Lleonart fins al 24 
de maig i seran exposades al centre 
cultural i a la pàgina web de l’Ajun-
tament perquè puguin ser votades 
per la ciutadania, a través d’Internet 
del 28 de maig a l’11 de juny des de 
l’enllaç www.alella.cat/festamajor.

Preinscripcions a la llar d’infants, 
cicles formatius i PFI-PTT 
Del 2 a l’11 de maig es fan les pre-
inscripcions a la llar d’infants muni-
cipal Els Pinyons i la matriculació 
del 29 de maig a l’1 de juny. Les 
preinscripcions a Batxillerat, cicles 
formatius de grau mitjà —l’Institut 
Alella estrena el proper curs el Cicle 
Formatiu de Grau Mig d’Activitats 
Comercials— i d’arts plàstiques i 
disseny es fan del 14 al 24 de maig. 
Del 14 al 25 de maig es fan les pre-
inscripcions del programes de for-
mació i inserció (PFI-PTT). Les de 
cicles formatius de grau superior 
(com ara el de màrqueting i publici-
tat en el món del vi que es fa a l’Ins-
titut) és del 29 de maig al 7 de juny. 

Tres setmanes d’Adrenalina 
L’Espai Jove ja té a punt l’Adrenalina 
de l’Estiu, un programa d’activitats 
adreçat a adolescents des de 1r a 4t 
d’ESO que es farà durant tres setma-
nes, del 2 al 20 de juliol. Les inscripci-
ons es poden fer per setmanes, a un 
preu de 75€ setmanals, i el termini per 
apuntar-se és del 7 de maig al 7 de 
juny. L’horari és de 9 a 14 tots els dies, 
excepte els dijous que és de 9 a 19h 
perquè és el dia destinat a les sortides, 
que enguany seran al Tibidabo, Water  
World de Lloret de Mar i a Barcelona. 
Entre d’altres activitats s’han progra-

mat matins de joc i platja, paddel surf 
i canoes, gimcana fotogràfica, tallers 
de cuina i cosmètica i taller d’andròmi-
nes, rocòdrom i piscina i una proposta 
per descobrir l’apicultura. 

Sortida del 27 al 29 de juny
Abans que comenci l’Adrenalina, s’ha 
programat una sortida del 27 al 29 de 
juny a Llançà adreçat a adolescents 3r 
i 4t d’ESO. La sortida té un preu de 
150€. 

Més informació i inscripcions www.
alella.cat/estiujove. 
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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 Ni Casal, ni Camp de Fútbol ni res de nou a Can Comulada 

Ja podem parlar d’escàndol amb el que està 
passant amb la construcció del nou Casal. Ja 
portem més de 14 mesos de retard en les obres i 
ara l’Alcalde, amb la boca petita, diu que si tot va 
be estarà a punt a l’octubre. Què es fa malament 
triant proveïdors que incompleixen totalment els 
terminis o que, directament, veuen impossible 
cumplir una licitació, com va passar amb les obres 
d‘accessibilitat a l’edifici de l’ajuntament? O com 
està passant amb el Camp de Fútbol, que tampoc 
s’ha acabat a l’abril, segon termini després de 
l’incompliment del propi Ajuntament que ha obligat 
el primer equip a entrenar i jugar a Badalona tota 
la temporada?

Lo del Casal però és una altra lliga. Encara no està 
clar si anirà endavant la licitació de l’equipament 
tècnic i de les cadires, sense les quals no tenim 
auditori ni podem programar esdeveniments. 
Tampoc com serà de transparent la designació de 
la persona responsable de la coordinació i gestió 
de l’equipament quan tot just al Ple d’abril s’ha 
aprovat la plaça de tècnic, imprescindible per a fer 
el procés de selecció interna.

Can Comulada. Dues curves en un accés viari 
sense bona visibilitat, curves tancades, una entrada 
a una urbanizació important en la que viu molta 

Transparència i preocupació

El Segell InfoParticipa a la qualitat i la transparència 
de la comunicació pública local és una certificació 
que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) a partir de les avaluacions que realitza el 
Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la 
Ciutadania Plural de la UAB (LPCCP) als webs 
municipals que publiquen una informació que 
facilita que qualsevol ciutadana o ciutadà tingui 
coneixement sobre qui són els representants polítics 
del seu municipi, com gestionen els recursos 
col·lectius i quines formes de participació posen 
al seu abast. Es tracta d’una marca de qualitat 
que doni garanties de confiança i credibilitat a 
les ciutadanes i els ciutadans, i un incentiu pels 
responsables polítics i tècnics. Aquesta distinció 
es va crear l’any 2013 i l’Ajuntament d’Alella ja 
la va assolir en aquella primera edició i l’ha anat 
revalidant els anys següents, incrementant el grau 
de compliment, fins al 98,8% actual. És el resultat 
d’una voluntat política per posar la informació 
a l’abast dels ciutadans i ciutadanes, -iniciada 
molt abans de l’entrada en vigor de la Llei de 
transparència, l’any 2016- i del treball transversal 
de les diferents àrees municipals, liderades i 
coordinades pel departament de Comunicació. 
Enhorabona per la feina i anem cap el 100%!

gent, perquè fa molts anys que Alella ha deixat 
de ser un poble per a la segona residència. Fa 
molts anys que necessitem voreres, i marquesines 
d’autobús, i més parades, i un asfalt mínimament 
en condicions. En definitiva, una entrada al nucli a 
l’alçada de la resta del poble, en lloc d’una carretera 
perillosa d’una única vorera menjada literalment 
per les herbes.

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

Aquests resultats, que considerem molt 
satisfactoris en el nostre cas, posen de manifest 
que el camí a recórrer encara és molt llarg: tan 
sols un 10% dels Ajuntaments del nostre país (92 
de 947 analitzats) han superat els mínims exigits. 
És cert que l’any 2013 van ser 48 i que aquesta 
xifra s’ha anat incrementant, però molt lentament. 
Preocupant. 

I molt més preocupant és la creixent involució 
de molts dels nostres sistemes de referència 
(polítics, socials, legals, judicials, morals…). No 
podem acceptar resignadament els constants 
i reiterats atacs a la nostra dignitat personal i al 
sistema democràtic que ens hem donat. Expressem 
cívicament i pacífica la nostra condemna i el nostre 
rebuig davant les interpretacions interessades de les 
lleis i ens solidaritzem i oferim tot el nostre suport 
a tots i totes les víctimes innocents que estan sent 
convertides en culpables. Llibertat presos polítics i 
justícia digna per a tothom. 

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 Nosaltres si et creiem

El Ple del mes d’abril va tenir molt poc contingut 
de gestió municipal (festius de 2019 i canvis a la 
plantilla per contractar per concurrència pública 
un gestor del nou casal) i en canvi molt contingut 
reivindicatiu. Astorats i indignats pel recent 
coneixement de la sentència infame del judici a la 
“Manada” per part d’un sistema judicial encarcarat 
en una injustificable i nefasta concepció del que 
és la llibertat i igualtat que culpabilitza la víctima 
enlloc de condemnar l’agressor, que convalida el 
temor amb consentiment. 

El treball que ens queda per fer és bestial, 
i per això és important que des de l’àmbit 
municipal siguem motor en polítiques que mostrin 
i desnormalitzin el masclisme (i la LGTBIfobia) 
imperant en la nostra societat, foragitin les actituds 
masclistes i creïn espais segurs. No va ser abús, 
va ser una violació. I no, ni l’alcohol, ni l’entorn 
de festa ni la actitud passiva no fan menys greu la 
violació, i en canvi si demostren l’important que 
és precisament la tasca quotidiana d’educació i 
polítiques com la de mediadors nocturns en les 
festes populars per a que els potencials agressors 
no es sentin impunes ni que els seu comportament 
és tolerat.  

Així mateix, va ser un ple on es va recordar el 

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Protegim els petits propietaris 

El Congrés va aprovar aquest mes d’abril la propos-
ta del Partit Demòcrata per modificar la Llei que 
agilitza el desallotjament dels habitatges ocupats il-
legalment. Amb aquesta modificació el termini per 
aconseguir un desallotjament d’un habitatge ocupat 
il·legalment es reduirà dels 2 anys actuals a 2 me-
sos.

En els darrers anys havien proliferat les màfies 
que o bé localitzaven pisos buits per ocupar-los de 
forma il·legal i els llogaven de manera totalment il-
lícita en una mena de “mercat negre d’habitatge” o 
bé directament canviaven el pany dels pisos i extor-
sionaven als seus propietaris per poder-los recupe-
rar. Ara, les màfies ja no tindran marge per poder 
seguir operant. 

Protegim les persones físiques, les ONG’s i les 
entitats públiques municipals o autonòmiques que 
gestionen el parc d’habitatge social.

Cal remarcar que aquesta modificació no supo-
sarà un augment dels desallotjaments de persones 
vulnerables perquè en cap cas es podrà utilitzar per 
desnonar persones que no poden pagar la seva hi-
poteca. Aquesta és una llei pensada per lluitar con-
tra les màfies, no per desallotjar persones que no 
poden fer front als pagaments del seu habitatge.

El problema de l’habitatge és complex. Necessi-

25 aniversari de l’assassinat de Guillem Agulló, i a 
tal efecte es va aprovar, per unanimitat, una moció 
pel que es dedica al seu record l’espais de poesia 
d’enguany. Diem Guillem Agulló, i és inevitable 
pensar també en la seva família que ha tingut 
de suportar la impunitat dels assassins (literal) i 
es inevitable pensar en tota aquella gent que ha 
tingut d’encarar la normalització de l’injust quan 
qui pega es l’extrema dreta i quan es persegueix 
tot allò que olora a independentisme en aquest 
estat espanyol, la doble vara de mesura que en 
aquests dies enfronten per exemple els joves 
d’Altsasu. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó, per 
tu, per tots.

Així doncs, omplim de record i desbordem 
l’Espais de Poesia  d’enguany (del 3 al 13 de 
maig) que s’inaugura aquest Dijous 3 a les 20h a 
Can Manyé amb el necessari espectacle Ovidi 4.  

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

tem fer polítiques efectives que garanteixin el dret 
a l’habitatge i un habitatge digne a les persones. 
Necessitem disposar d’un Mapa d’habitatges buits 
per poder  aconseguir la seva cessió, especialment 
amb els grans tenidors. Una nova Llei d’Arrenda-
ments Urbans que fomenti l’estabilitat dels lloga-
ters amb una durada més llarga dels contractes. 
Evitar una nova “bombolla immobiliària”. Hem 
d’aconseguir que els alellencs i alellenques no ha-
gin de marxar del seu poble pel cada cop més difí-
cil accés a la vivenda.

Continuem tenint presos polítics i exiliats per 
les seves idees. No us oblidem, us volem a casa. 
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PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS 1 de Maig

Els i les socialistes de Catalunya som hereus de 
les lluites obreres i populars en defensa dels drets 
dels treballadors i les treballadores. Hem treballat 
amb el sindicalisme en la conquesta i l’establiment 
de nous drets, que han suposat una millora de les 
condicions laborals, però també en l’impuls d’un 
treball digne i de qualitat, desenvolupant empreses 
més competitives i un creixement econòmic 
sostenible i ben distribuït.

El treball en aquest Primer de Maig recupera 
de nou la centralitat del debat públic, sent 
una oportunitat per posar al dia les principals 
reivindicacions i propostes de les treballadores i 
els treballadors. La mal anomenada “recuperació 
econòmica” no s’està traduint en una millora dels 
salaris ni dels llocs de treball, ni tampoc en quantitat 
ni en qualitat. Per contra, els beneficis empresarials 
s’han recuperat de manera destacada mentre tenim 
salaris a nivells dels pitjors moments de la crisi. 

Enguany es compleix el sisè aniversari de 
l’aprovació de la Reforma Laboral del Partit 
Popular. Una reforma laboral que buscava abaratir 
els salaris i facilitar l’acomiadament, assegurant 
que després de la crisi l’ocupació seria estable i es 
recuperaria el poder adquisitiu. Sis anys després, 
però, la realitat és que guanyar competitivitat a 

Glòria Mans
manscg@alella.cat

base d’una devaluació interna no és, ni ha estat 
mai, una solució per dinamitzar l’economia, sinó 
que simplement representa el màxim exponent d’un 
model productiu insostenible, basat en el baix cost 
i el poc valor afegit.

Aquesta Reforma Laboral s’ha acarnissat de 
manera especial amb les dones i el jovent. Avui 
segueixen patint més discriminació. Ens trobem 
amb multitud de casos d’explotació laboral en 
col·lectius femenins com les cambreres de pis 
o en el col·lectiu jove dins de les plataformes 
digitals. Velles formes d’explotació disfressades de 
modernitat.

Davant d’aquests fets, considerem indispensable 
derogar la Reforma Laboral de l’any 2012 i aprovar 
un nou Estatut dels treballadors amb el consens 
dels agents socials, que eviti la reiterada vulneració 
dels drets dels treballadors i les treballadores.

Hem d’assolir una recuperació econòmica justa 
amb una reducció de les desigualtats que, ara com 
ara, s’estenen per la nostra societat de manera 
vertiginosa. Aquesta ha de ser la nostra prioritat i 
aquest serà el nostre objectiu allà on tinguem la 
força per defensar-lo.
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Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

Què són les estades solidàries?
Dues beques convocades per l’Ajuntament que permeten fer una estada a un país 
del sud de la mà de l’Associació Catalana per la Pau, a fi de realitzar un documen-
tal sobre la realitat local i difondre’n l’experiència a la tornada. Les beques cobrei-
xen les despeses de la formació prèvia, bitllets d’avió i assegurança  de viatge. 
Quan i a on es fan?
La segona quinzena d’agost a Palestina.
En què consisteixen?
Abans de marxar: Dedicarem un cap de setmana de formació, en el què es treballarà 
la situació actual a Palestina i la feina que realitza la contrapart (Palestinian Farmers 
Union), a més de rebre nocions bàsiques d’enregistrament i utilització del material 
audiovisual. També es concretarà el tema sobre el què versarà el documental.
Durant l’estada: Coneixerem de primera mà la realitat del país així com la tasca de 
la contrapart local i entrevistarem testimonis claus. Farem partícip del dia a dia de 
l’estada a tota la ciutadania a través del blog eldiaridelesestades.wordpress.com.
A la tornada: Editarem i muntarem el documental enregistrat durant l’estada per 
tal de poder projectar-lo a Alella i difondre’l a través de les xarxes. Explicarem 
l’experiència a la xerrada organitzada a la propera edició de les Jornades de Coo-
peració Internacional Mirades al Món. 
Qui es pot beneficiar? 
Qualsevol persona major de 20 anys, que no tingui cap impediment físic o psíquic 
i que estigui empadronada a Alella des de fa més de dos anys.
Quan i on s’han de presentar les sol·licituds? 
Del 30 d’abril al 25 de maig presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania 
o bé per Internet a través de la pàgina www.alella.cat/tramits si es disposa d’iden-
tificació digital.

Vols fer una estada solidària? Informa’t de les dues beques que convoca l’Ajuntament 

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

Renuncia als càrrec de la regidora Isabel Nonell 
(ERC+SxA).
El Ple va quedar assabentat de l’escrit de renúncia al càrrec 
com a regidora de l’Ajuntament per causa de jubilació d’Isa-
bel Nonell, que fins al 15 de març, data efectiva de la seva 
renúncia, tenia delegades les àrees d’Administració, Innova-
ció, Promoció Turística, Comunicació i Transparència. 
El Ple queda assabentat 
Aprovació del pla pressupostari 2019-2021. 
El Ple va quedar assabentat del pla pressupostari a mig 
termini 2019-2021. La previsió d’ingressos i despeses 
són de 12.548.150€, per a 2019; de 12.855.878€ per 
a 2020;  i de 13.171.825€ per a 2021. 
El Ple queda assabentat
Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM 
“Reordenació de zones verdes i equipaments de la zona 
esportiva de La Vera i Cal Doctor”. 
El Ple va aprovar inicialment la modificació puntual del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) “Reorde-
nació de zones verdes i equipaments de la zona esportiva 
de La Vera i Cal Doctor”, que havia estat retirada de la 
sessió del ple de febrer a petició dels grups de l’oposició. 
És la primera modificació que s’aprova del POUM i té per 

objectiu reconvertir en zona d’equipaments una super-
fície de 1.075m2 que ara estan qualificats com a espais 
lliures situats a la zona de La Vera, entre el Complex 
Esportiu Municipal i la pista del Pavelló Municipal d’Es-
ports, per tal de poder implantar una edificació desti-
nada a la instal·lació d’una caldera de biomassa per 
l’aigua calenta sanitària i la calefacció dels dos equi-
paments esportius i l’ampliació de la sala de fitness i 
d’activitats polivalents del Complex Esportiu Municipal. 
La modificació planteja traslladar a aquesta superfície 
d’espais lliures, incrementada en 447 m2, a la zona 
de Cal Doctor, on actualment hi ha més de 3.000 m2 
d’equipaments que es reduirien a la meitat.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA,PDeCAT i 
l’AP-CP i l’abstenció de Gd’A i AA-CUP.
Moció PDeCAT per donar el nom l’1 d’Octubre a un 
espai públic.
El Ple va aprovar una moció presentada per PDeCAT en 
la qual l’Ajuntament es compromet a donar el nom de 
l’1 d’Octubre a un espai públic del municipi en reconei-
xement al civisme i la resistència demostrada per la 
ciutadania.
Aprovat per unanimitat. 

Informa’t 
www.alella.cat/bequessolidaries 

Si tens 20 anys o més 
i t’has empadronat a 

Alella fa més de 
2 anys, pots participar 

en aquesta experiència!
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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 15 al 20 de maig i del 12 al 17 de juny
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 el 11 de maig de 10 a 13.30h (www.alella.cat/busconsum).

BUS CONSUM

FARMàCIES DE GUàRDIA:  MAIG-JUNy

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

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

CALENDARI DEL CONTRIBUENT  GENER-MAIG

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 
De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. 
Dijous tarda de 16.15 a 19 h. 

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

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

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

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAzA
93 540 05 21 

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

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

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

ESPAI JOVE (Antigues Escoles Fabra)
93 540 72 45 
www.alellajove.cat
Dimarts i dijous de 10 a 14 h i cada dia de 16 a 20 h 
Tancat del 21 de desembre al 7 de gener

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

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINyONS
93 555 55 09

OFICINA DE TURISME
93 555 46 50
www.alella.cat/turisme
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 de 16 a 18.30 h

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

CONSULTORI LOCAL ALELLA (Ambulatori)
93 555 03 54 (Urgències)
902 11 14 44 (Cita prèvia)

DEIXALLERIA
93 555 86 99
www.ladeixalleria.cat
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Diumenge de 10 a 13 h Dilluns tancat

GESTIÓ TRIBUTàRIA DE LA DIPUTACIÓ
93 540 57 78
De dilluns a divendres de 9 a 14 h 

JUTJAT DE PAU
93 555 82 05
De dilluns a divendres de 9 a 13 h

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
93 790 55 60

Taxa cementiri municipal                                                    01.02.2018   a    04.04.2018
Taxa Mercat municipal (1r trimestre)                                                   23.02.2018   a    24.04.2018
Taxa mercat ambulant (1r trimestre)                                 23.02.2018   a    24.04.2018
Impost vehicles tracció mecànica                                   01.03.2018   a    04.05.2018
IBI urbana (no domiciliat)                                                             02.05.2018   a    05.07.2018
IBI (1ª fracció domiciliat )                                                    02.05.2018
Impost Béns característiques especials                                02.05.2018    a    05.07.2018
Taxa de residus domèstics                                                    02.05.2018    a    05.07.2018
Taxa de residus comercials                                                      02.05.2018   a    05.07.2018
Taxa Mercat municipal (2n trimestre)                                                   25.05.2018   a    24.07.2018
Taxa mercat ambulant (2n trimestre)                                  25.05.2018   a    24.07.2018
Reserves estacionament minusvàlids                                   22.05.2018   a    24.07.2018
Taxa de caixers automàtics                                                 22.05.2018   a    24.07.2018

Properes sessions per tramitar DNI electrònic: 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) 

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Wine Tasting. Delicious fuet. www.alella.cat/turisme

De 17 a 19.30h Oficina de Turisme*
Visita guiada al nucli d’Alella: Alella 1.000 anys en família + copa 
de vi i most al final. www.alella.cat/turisme

17.30h Plaça de l’Ajuntament
Festa del 30è aniversari de l’Institut Alella. 
Organitza: Institut Alella i AMPA del centre. Col·laboració: Ajuntament i diverses entitats

Dissabte 5 de maig

De 18 a 20h Restaurant Els Garrofers*
Taller de cuina. Els peixos blaus. www.canlleonart.com

Dimarts 8 i dimecres 9 de maig

De 9.30 a 13.30h Supermercats del poble
Recollida de menjar per Cáritas d’Alella.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

Divendres 11, 12 i 13 de maig

De 10.30 a 13.30h Aparcament de Can Lleonart
Bus consum. Oficina mòbil d’atenció al consumidor.
Organitza: Ajuntament d’Alella amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona

Divendres 11 de maig

De 10 a 17h Espai Jove*
Connecta’t al Capde! Jornada participativa. www.alella.cat/participa

De 13 a 14.30h Oficina de Turisme*
Enotast: afruitat. www.alella.cat/turisme

De 13 a 14.30h Can Lleonart*
Mostast: reciclem caixes de vi. www.alella.cat/turisme

Dissabte 12 de maig

De 10 a 12h Oficina de Turisme*
Itinerari guiat: plantes remeieres a la primavera. www.alella.cat/turisme

Diumenge 13 de maig  

Del 3 de maig al 10 de juny “Abracadabra”
Dimecres 23 a les 19.30h Visita comentda

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

Exposicions a Can Manyé 

D’11.30 a 14h Plaça de l’Ajuntament 
Ballada de sardanes. En acabar vermut popular per a tothom. 
Organitza: Agrupació Sardanista Alella 

Diumenge 6 de maig

18.30h Garden Center*
L’hort. Preu: 10 euros. www.canlleonart.com.

19h Can Lleonart*
Tast: Territoris amb Denominació d’Origen de vi i oli. Preu: 19 euros. 
www.canlleonart.com

19h Espai Jove*
Taller d’integració de somnis. Preu: 4 euros. www.alellajove.cat

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. El cor de les paraules. Oriol Izquierdo ens aproparà a 
l’obra poètica de Montserrat Abelló.

Dijous 10 de maig 

19h Can Lleonart*
Tertúlia amb Tomàs Alcoverro. Una vida a Beirut. Programat per la 
Comissió de Cooperació Internacional. www.canlleonart.com

Dijous 17 de maig 

De 17 a 20h Casal d’Alella (Can Gaza) 
II Trobada d’scrabble. Inscripcions casalalella.2017@gmail.com.
Organitza: Casal d’Alella

De 10 a 13h Assemblea Creu Roja el Masnou-Alella-Teià 
Taller de suport vital bàsic. elmasnou@creuroja.org
Organitza: Creu Roja El Masnou-Alella-Teià 

Dissabte 19 de maig

8.30h El Bosquet 
IV Taymory Xtrail Series d’Alella. http://taymoryxtrailseries.com/
Organitza: Sporstevents 360 amb la col·laboració de l’Ajuntament 

Diumenge 20 de maig

17h Biblioteca Ferrer i Guàrdia (a la zona verda del costat)* 
Celebració del Dia Europeu dels Parcs amb la sessió de “Dibuixa’m 
un parc” del projecte Parcs i biblioteques, naturalment!

Dimarts 22 de maig

19h Can Lleonart* 
Tertúlia. Opinions per a microones. A càrrec d’Empar Moliner.

Dijous 24 de maig

8h Davant de la Plaça d’Antoni Pujadas 
Sortida a la Garrotxa.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig

18h Teatre La Palma de Teià* 
Contes per telèfon. Cantata d’alumnes de l’Escola Fabra, alumnes de 
Ressò, i de la Coral Municipal d’Alella. Entrades a l’Oficina de Turisme.

Dissabte 26 de maig

12h Plaça de l’Ajuntament*
Alella Desfila. Passarel·la de moda dels comerços i l’Escola de Dansa 

Diumenge 27 de maig

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Hora del conte. Tots els petons del món.

De 19.40 a 21.45h Espai Jove *
Descobreix el ioga. www.alellajove.cat. Dijous 31 de maig 19.45h.. 

Dimarts 29 de maig

17h Escola Bressol El Campanar*
Parlem d’educació. Càpsules pediàtriques.

19.30h Can Manyé*
Literatures amb sentits. Martí Sales i Sebastià Portell: a pèl.

Dimecres 30 de maig

19h Can Lleonart*
Tast de vins sense sulfits. Preu: 19 euros. www.canlleonart.com

Dijous 31 de maig

De 17 a 19h Can Lleonart*
Taller de cuina Nou Antigó. Preu: 19 euros. www.canlleonart.com

Dimecres 16 de maig

19h Jardins de Cal Marquès*
Presentació de la XETA, Xarxa d’Emprenedoria i Talent d’Alella. 

Divendres 1 de juny

Del 3 de maig al 13 de maig www.alella.cat/espaisdepoesia 
ESPAIS DE POESIA  



ALELLA
DESFILA

passarel·la 
de moda
27 de maig 

“Mira-t’ho amb
els teus ulls”
Xavier Ruiz 

Et deixaràs perdre l’oportunitat de 
viure l’autèntica Palestina? 

Saps que realitzaràs un documental de 
la teva estada? 
Informa-te’n a: www.alella.cat/estadessolidaries
626 173 578 · cooperacio@alella.cat

ESTADES SOLIDÀRIES A

DEL 15 AL 30 D’AGOST 2018PALESTINA

APUNTA’T DEL 30 D’ABRIL AL 25 DE MAIG

 


