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Les darreres setmanes s’ha traslladat a la ciutadania per part 

de membres del cos de la Policia Local d’aquest Ajuntament 

un malestar i reivindicació de millores de les seves condicions 

laborals, mitjançant algunes accions públiques i la simbolo-

gia dels llaços blaus al carrer. 

Per part de l’Ajuntament durant els dos darrers mesos s’ha 

optat per la prudència comunicativa per tal de facilitar el final 

de la negociació del conveni laboral i l’acord de funcionaris 

per al període 2019-2021. I també amb la voluntat d’arribar 

a un acord amb els policies que han provocat l’obertura de 

negociacions paral·leles de les seves condicions laborals. Cal 

assenyalar que els tres delegats sindicals representants dels 

funcionaris de l’Ajuntament formen part del col·lectiu de la 

Policia Local. 

Hem creat quatre infografies, que podeu trobar al web de 

l’Ajuntament, per explicar els recursos tècnics amb que hem 

dotat la Policia Local aquests darrers dos anys, donar a co-

nèixer la situació actual de la plantilla, explicar en quin punt 

ens trobem en la negociació laboral amb els treballadors de 

l’Ajuntament, i les propostes que, més enllà d’aquesta nego-

ciació col·lectiva, s’han traslladat als membres de la policia 

sense que cap hagi estat acceptada a data del tancament 

d’aquest butlletí.

La voluntat d’entesa per part de l’Ajuntament amb els mem-

bres de la policia es manté, però més enllà del seu bloqueig, 

farem totes les accions necessàries per tal de signar i fer 

que s’apliquin els beneficis que comporten els nous conveni 

laboral i acord de funcionaris per als treballadors municipals 

abans de final d’any.
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Art relacional als murs de La Serreta 

Amb el lema “Escolta La Serreta”, l’Es-
cola La Serreta ha posat en marxa una 
intervenció d’art relacional que consis-
teix en la realització d’un mural al mur 
que bordeja tot el perímetre esquerra i 
inferior del centre. L’objectiu és engres-
car la comunitat educativa –alumnes, 
famílies i professorat– a compartir un 
espai i una activitat conjunta que, a 
més de generar cohesió entre totes les 
persones que hi participin, també ser-
veixi per donar singularitat i visibilitat 
al centre educatiu. 

El projecte promogut pel centre 
educatiu, està impulsat pel servei edu-
catiu de Can Manyé, Centre d’art i Cre-
ació d’Alella i ha estat realitzat per Ar-
tur Muñoz, Bitlab (Xavi Saucedo i Víctor 
Jiménez) i Gemma Villegas. Aquest 
treball d’art relacional forma part d’un 
projecte més ampli dels mateixos artis-
tes anomenat “The talking Walls Pro-
ject” i té la peculiaritat d’incloure un 
factor d’intervenció sonor que és el que 

marcarà el resultat final de l’obra. Du-
rant dues setmanes, aproximadament, 
infants, famílies i mestres s’han orga-
nitzat en torns per tal d’anar donant 
forma a aquest mural les tardes que el 
temps ho permet, de 15 a 16.30h.

Les intervencions pictòriques ve-
nen marcades per una computadora 
programada amb un sistema al·leatori 
que s’activa al prémer un botó. El sis-
tema dóna les instruccions del que 
s’ha de fer: pintar un rectangle del co-
lor que es triï (entre els sis possibles: 
negre, blanc, rosa, lila, vermell i blau), 
a uns 10 centímetres d’un altre rectan-
gle i a un angle diferent a la resta. La 
idea està inspirada en un projecte de 
l’artista Sol Lewitt, que va explorar la 

·······················································································································································
A més de cohesionar la comunitat educativa, la iniciativa també vol donar visibilitat a l’escola. 
·······················································································································································

realització d’obres d’art a partir d’ins-
truccions. La diferència és que en 
aquest cas s’incorpora un element so-
nor que és el que dóna les instrucci-
ons. La idea és anar generant un patró 
de funcionament i tot el procés serà 
enregistrat en vídeo. “L’hem programat 
perquè sigui al·leatori, no sabem que 
sortirà, tenim una certa idea perquè 
hem generat un patró que té unes cer-
tes característiques i creiem que s’aca-
barà veient una figura semigeomètri-

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

La intervenció artística incorpora un 
element sonor que dóna les instruccions 
i que determina el resultat final.
···················································

ca”, explica Artur Múñoz, encarregat 
del projecte.

El treball es va iniciar el 12 de no-
vembre i, tot i que estava previst que 
estigués enllestit a final de novembre,   
les pluges continuades de les darreres 
setmanes han originat un retard en 
l’elaboració del mural. 

La intervenció artística té un cost 
de 5.500€,  que han estat finançats, a 
parts iguals, per l’Escola La Serreta, 
l’AMPA del centre i l’Ajuntament. 

El  mural es va començar a pintar el 12 de novembre, però els dies de pluja han fet endarrerir l’acabament. 
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El Ple de l’Ajuntament celebrat el 29 
de novembre va donar llum verda als 
pressuposts municipals de l’any vinent, 
amb l’aprovació definitiva d’uns comp-
tes que no han experimentat cap vari-
ació respecte a l’aprovació inicial del 
25 d’octubre. Superat el període d’ex-
posició pública, i havent desestimat les 
al·legacions presentades per Alternativa 
per Alella-CUP, el pressupost de l’any vi-
nent ascendeix a 13.093.207€, el que 
representa una reducció 6,6% respecte 
a 2018. En el mateix acord, també es 
van aprovar els comptes del Consorci de 

Promoció Enoturística del Territori DO 
Alella, amb un import de 211.300€. 
D’aquesta manera, el pressupost conso-
lidat de l’Ajuntament per al proper exer-
cici és de 13.195.520€.

L’aprovació definitiva del pressupost 
només va comptar amb el suport del 
grup de govern, ERC+SxA. Alella Pri-
mer-CP es va abstenir i Gd’A, PDeCAT i 
Alternativa per Alella-CUP van votar en 
contra. Els recursos destinats a la parti-
da de seguretat, amb una major dotació 
tècnica i humana a la Policia Local van 
ser el principal argument en el qual van 

·······················································································································································
El Ple aprova definitivament els pressupostos municipals amb els vots a favor d’ERC+SxA, l’abstenció d’Alella Primer-

CP, i el vot en contra de Gd’A, PDeCAT i d’Alternativa per Alella-CUP.  

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

coincidir tres dels quatre grups de l’opo-
sició (Gd’A, PDeCAT i Alella Primer-CP) 
per no donar suport al pressupost.  Alter-
nativa per Alella-CUP —únic grup que 
va presentar al·legacions— va passar de 
l’abstenció en l’aprovació inicial al vot 
en contra en la definitiva, però en aquest 
cas l’argument va ser que no s’havien 
tingut en compte les al·legacions propo-
sades. En concret es demanava la dota-
ció de partides per a compra d’un banc 
de terres, habitatge social de lloguer, 
adquisició de fons documental i millores 
a l’avinguda Doctor Homs.  

Subvencions de l’IBI a gent gran i 
famílies nombroses i monoparentals
Fins al 19 de desembre es poden 
presentar les sol·licituds per a les 
subvencions de l’IBI a les que es 
poden acollir persones majors de 
65 anys i famílies nombroses i mo-
noparentals que viuen en règim de 
lloguer, que compleixen els requi-
sits.  Es poden beneficiar les perso-
nes majors de 65 anys que tinguin 
una renda inferior a 2,5 vegades 
l’IPREM i visquin soles, o 4 vega-
des l’IPREM, si es tracta de dues 
persones, així com les persones 
majors de 65 anys que conviuen 
amb una o més persones cadascu-
na d’elles amb una discapacitat 
igual o superior al 33%. Les sol-
licituds s’hauran de presentar a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana. La 
informació i la documentació re-
querida en la convocatòria es pot 
consultar a la pàgina www.alella.
cat/tramits. 

Horari de Nadal a l’Ajuntament
Amb motiu de les festes nadalen-
ques, del 24 de desembre al 6 de 
gener l’Oficina d’Atenció a la Ciuta-
dania obrirà de dilluns a divendres, 
de 8.30 a 14h i dijous a la tarda 
romandrà tancada al públic.  

Calendari del contribuent 2019

Calendari fiscal 2019
··········································································································································

IBI urbana (no domiciliat)                                              02.05.2019   a   05.07.2019
IBI (1ª fracció domiciliat )                                     02.05.2019
IBI (2ª fracció domiciliat )                                     01.07.2019
IBI (3ª fracció domiciliat )                                     02.09.2019
IBI (4ª fracció domiciliat )                                     04.11.2019
IBI Rústic                                                         05.09.2019   a    05.11.2019
IBI Rústic construït                                                        05.09.2019   a    05.11.2019 
Impost Béns característiques especials                 02.05.2019   a    02.07.2019
Impost vehicles tracció mecànica                    01.03.2019  a    02.05.2019
Impost Activitats econòmiques                                       19.09.2019  a   19.11.2019
Taxa de residus domèstics                                     02.05.2019   a    02.07.2019
Taxa de residus comercials                                      02.05.2019  a    02.07.2019
Taxa cementiri municipal                                     21.02.2019   a    24.04.2019
Taxa per entrada vehicles - guals                                   23.09.2019   a    26.11.2019
Taxa Mercat municipal (1r trimestre)                                    21.02.2019   a   24.04.2019
Taxa Mercat municipal (2r trimestre)                                    21.05.2019   a   24.07.2019
Taxa Mercat municipal (3r trimestre)                                   21.08.2019   a   23.10.2019
Taxa Mercat municipal (4t trimestre)                                   21.11.2019   a  23.01.2020
Taxa mercat ambulant (1r trimestre)                  21.02.2019   a  24.04.2019
Taxa mercat ambulant (2n trimestre)                          21.05.2019   a  24.07.2019
Taxa mercat ambulant (3r trimestre)                    21.08.2019   a  23.10.2019
Taxa mercat ambulant (4t trimestre)                           21.11.2019   a  23.01.2020
Reserves estacionament minusvàlids                   21.05.2019   a  24.07.2019
Taxa de caixers automàtics                                 21.05.2019   a  24.07.2019

Llum verda al pressupost de 2019
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Informadors ambientals 
per reduir els abocaments incívics 
L’Ajuntament posarà en marxa aquest 
mes de desembre una campanya infor-
mativa i de sensibilització ciutadana 
per tal de reduir la problemàtica detec-
tada, des de fa uns mesos, d’aboca-
ments indeguts a les àrees de recollida, 
i davant de l’increment del volum de 
residus que es produeix durant l’època 
nadalenca. 

La campanya es concreta en la pre-
sència d’un agent cívic a les àrees més 
conflictives, que informarà els usuaris i 
usuàries que els utilitzen sobre com 
han de gestionar els residus. Amb 
aquesta iniciativa es pretén canviar els 
comportaments incívics d’alguns veïns 
i veïnes que utilitzen les àrees de reco-
llida per abocar de forma incontrolada 
residus voluminosos i restes vegetals. 
Durant els primers 10 mesos de l’any 
—de gener a octubre— s’han recollit 
60.000 kg de residus voluminosos i 
restes vegetals abandonats al costat de 
les àrees de contenidors o en punts 
d’abocament incontrolats escampats 
per qualsevol zona del municipi. 

Les recollides d’aquests aboca-
ments suposen un sobrecost del servei 
que acaba repercutint en el funciona-
ment general del servei de recollida. A 
més, la presència de residus fora del 
seu lloc suposa un increment al brutí-
cia en el municipi, que ha de suportar 
la resta de conciutadans, i és un fet 
sancionable, segons la normativa de 
residus. 

S’ha de tenir molt present que la 
responsabilitat dels residus és de qui 
els genera (pels casos de serveis con-
tractats com jardiners, paletes, pintors, 
neteja de casa...), que s’han de res-
ponsabilitzar que els residus arribin als 
contenidors o instal·lacions que toquen 
i no acabin abandonats a la via pública 
o a la natura. 

Paral·lelament, al llarg d’aquest 
mes de desembre, es faran visites als 
compostadors de la xarxa de compos-
taires casolans del municipi, de la qual 
formen part 350 llars alellenques.

Només cal una trucada
Desfer-se dels mobles, electrodomès-
tics o trastos vells és ben fàcil, només 
cal adreçar-se al servei municipal de 
recollida porta a porta que funciona 
des de l’any 2003, trucant al telèfon 
937905560 i concertant el dia i hora 
de la recollida.  L’horari d’atenció és de 
dilluns a divendres de 9 a 13h i de 16 
a 18h. També es pot trucar fora 
d’aquest horari i deixar el missatge al 
contestador. L’empresa encarregada 
del servei es posarà en contacte amb la 
persona interessada per concretar el 
dia i l’hora de la recollida. Es tracta 
d’un servei gratuït que es presta tres 
dies a la setmana: dilluns, dimecres i 
divendres. Amb aquest servei es pretén 
facilitar a la ciutadania la recollida 
d’aquests residus sense necessitat de 
desplaçar-se i evitar els abocaments 
incontrolats de voluminosos o restes 
verdes a la via pública. Des de princi-
pis d’any (de gener a octubre), s’han 
recollit a través del servei porta a porta 
de voluminosos un total de 41.164 kg 
mitjançant 1.055 sol·licituds (truca-
des) ciutadanes. 

L’Ajuntament també fa recollida 
de restes vegetals de mida petita por-
ta a porta. En aquest cas, cal sol-
licitar la saca per dipositar les restes a 
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania i 
deixar-la, prèvia concertació telefòni-
ca al 937905560, davant de la porta 
de casa els dies de recollida, que són 
dilluns, dimecres, divendres i diu-
menge. Només es poden recollir mit-
jançant aquest sistema les restes de 
mida petita no llenyosa, com fulles, 
branques de tamany reduït, gespa o 
males herbes. Els troncs, branques 
mitjanes i grans s’han de portar a la 
deixalleria. Entre gener i octubre 
s’han realitzat una mitjana 107 reco-
llides al mes. Amb tot, en aquest pe-
ríode també s’han realitzat 483 reco-
llides de restes de poda no 
programades en àrees de contenidors 
i el seu entorn.

Una imatge bastant habituals als darrers mesos a Alella. 

Menys impropis a la FORM

Cada quadrimestre es realitzen caracteritzaci-
ons per tal d’avaluar els nivells de reciclatge 
de cada municipi, a partir de l’estudi d’una 
mostra de la recollida de residus de la fracció 
orgànica (FORM). els resultats de les darreres 
caracteritzacions són positius perquè demostren 
uns nivells molt baixos d’impropis, és a dir, de 
residus que no han d’anar al contenidor de la 
FORM. Aquests resultats permetran que el retorn 
del cànon de 2018 sigui que rebrem serà sensi-
blement superior als últims, perquè hem separat 
millor els residus. 

   19 %  el primer trimestre
5 %   el segon trimestre
11 %  el tercer trimestre
5 %   el quart trimestre 

Cal recordar també que la deixalle-
ria fixa municipal és l’alternativa a la 
recollida domiciliària, que els veïns i 
veïnes també la poden utilitzar per dur 
directament els seus residus volumino-
sos, mobles vells, restes de poda o al-
tres residus admesos (www.ladeixalle-
ria.cat).
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···················································································································································································································································

Un any més, l’àrea de Civisme i Segu-
retat Ciutadana posa en marxa la cam-
panya anual de seguretat als comerços, 
coincidint amb l’època nadalenca. La 
mesura té l’objectiu de prevenir els ac-
tes delictius que s’accentuen amb l’in-
crement de l’activitat comercial i l’aflu-
ència de gent al carrer. La campanya 
de seguretat als comerços s’iniciarà 
a principis de desembre i està previst 
que s’allargui fins a després de Reis. 

Els agents de proximitat visitaran 

els comerços per informar els botiguers 
de tot allò que han de tenir present per 
evitar robatoris. S’aprofitarà la visita 
per facilitar als comerciants un fullet 
informatiu amb els consells de segure-
tat amb mesures preventives per redu-
ir el risc de patir actes delictius, com 
furts o estafes, i se’ls donarà un bolí-
graf amb el distintiu de l’Ajuntament. A 
més, a la visita també es posaran al dia 
les dades de contacte i la informació 
que disposen de cada establiment. 

La tasca informativa es complemen-
ta amb un increment de la presència 
policial, amb patrulles mixtes a peu for-

mades per un agent de la Policia Local 
i un altre de Mossos d’Esquadra. Més 
informació a www.alella.cat/seguretat. 

La campanya preventiva finalitzarà després de Reis. 

Campanya per prevenir furts 
i estafes als comerços 

Actualització de l’ordenança d’ús 
d’equipaments esportius  
L’Ajuntament ha iniciat el procés 
per posar al dia l’ordenança regula-
dora de l’ús d’instal·lacions esporti-
ves municipals, en vigor des de 
l’any 2013. Com a pas previ a l’ac-
tualització d’aquesta normativa, 
des de la Regidoria d’Esports s’ha 
obert un procés de consulta prèvia 
a la ciutadania, en el qual els veïns 
i veïnes del municipi podran fer les 
seves aportacions per a l’elaboració 
de l’ordenança. Per participar en la 
consulta només cal emplenar el for-
mulari que hi haurà disponible a la 
pàgina www.alella.cat/esports, del 
10 de desembre al 3 de gener. L’ob-
jectiu d’aquesta modificació és 
adequar la normativa a les deman-
des de la ciutadania i als serveis 
que ofereixen actualment les instal-
lacions esportives municipals. 

Les empreses s’impliquen a les 
Jornades d’Ocupació 
Les 4es Jornades d’Ocupació d’Ale-
lla, El Masnou i Teià han donat en-
guany un salt qualitatiu, afegint la 
participació i la implicació d’una 
vintena d’empreses de territori, en 
unes propostes que fins ara estaven 
més centrades en la formació de 
persones interessades en la recerca 
de feina. Una vuitantena de perso-
nes van participar en les diferents 
accions i tallers programats, que 
van arrencar el 7 de novembre a 
Alella amb una proposta teatralitza-
da, i va cloure el 9 de novembre a 
la Casa del Marquès del Masnou 
amb una sessió de networking en la 
què van participar una vintena 
d’empreses dels tres pobles i una 
trentena d’aspirants.  

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

S’aprofitarà la visita per facilitar als 
comerciants un fullet informatiu amb 
consells de seguretat 
···················································

Nova reunió del Consell de Poble
L’Ajuntament va convocar les entitats a 
participar en la tercera sessió del Consell 
del Poble, celebrada el 26 de novembre, 
per tal d’explicar als seus representants 
les línies generals dels pressupostos i 
les ordenances fiscals de l’any vinent. 
La trobada, que va tenir lloc a la sala 
polivalent de les Antigues Escoles Fa-
bra, també va servir per avançar alguns 
plans locals que estan en diferents esta-
dis d’elaboració. La regidora de Serveis 
a les Persones, Laura Ribalaiga, va ex-
plicar amb detall el Pla Local de Salut, 
en el què l’Ajuntament treballa des de 
fa un any i mig amb la previsió que es 
pugui aprovar al gener de 2019. 

El Pla contempla 17 objectius gene-
rals, 36 objectius específics, desenvolu-
pats en 108 actuacions concretes, que 
tenen l’objectiu de millorar els serveis 
de salut del poble i la qualitat de vida 

dels alellencs i alellenques. A la sessió 
també es van donar unes pinzellades del 
futur Pla de Seguretat Local, que s’ha 
començat a elaborar amb la voluntat 
de poder-lo aprovar a la primavera de 
2019. La trobada va acabar amb una 
reflexió sobre la participació, en la què 
el regidor de Participació Ciutadana, 
Marc Almendro, va apuntar la necessitat 
de repensar les diferents eines i recursos 
d’aquest àmbit, a través de la realització 
d’un Pla Local de Participació. 

La sessió va estar marcada per la 
manca d’assistència de la major part 
d’entitats: de la més d’una setantena 
que estaven convocades només van 
participar l’ADF Alella, del Cercle Filatè-
lic Bíblic, de la Polifònica Joia, del Club 
Alella Esports, i de les Associacions de 
Veïns i Veïnes dels barris de Comafosca, 
La Soleia, Can Teixidor i Mas Coll. 
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Escalfem motors per al CapdeJove

La sala d’estudis torna a obrir

L’espai Jove torna a posar a disposició del 
jovent una sala d’estudis per preparar exà-
mens o fer treballs. Aquest servei es posa en 
marxa en l’època d’exàmens a Batxillerat, 
Cicles Formatius i a la Universitat per facili-
tar als joves, de 16 a 30 anys, un espai 
adequat per estudiar. La sala, que té accés 
gratuït a Internet i disposa d’un espai habi-
litat per menjar i beure, romandrà oberta al 
públic de 2 de gener a l’1 de febrer. Consul-
teu l’horari a www.alella.cat/salaestudis.

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

···································································································
L’Àrea d’Adolescència i Joventut anima el jovent a implicar-se en la realització 
del programa del Cap de Setmana Jove. 

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

Després de l’experiència de l’any pas-
sat, la regidoria d’Adolescència i Jo-
ventut torna a emplaçar el jovent a dir 
la seva en l’elaboració del programa 
del Cap de Setmana Jove, que enguany 
està previst per als dies 26, 27 i 28 de 
juliol. 

L’objectiu d’aquest procés partici-
patiu, que va ser batejat l’any passat 
amb el nom de “Connecta’t al Capde”, 
és elaborar una programació adaptada 
a les demandes del jovent alellenc i 
també implicar els i les joves en tot el 
procés d’organització i desenvolupa-
ment de les activitats.

Per poder participar i fer aportaci-
ons només caldrà emplenar un formu-
lari que estarà disponible del 15 de 
gener al 25 de febrer a la pàgina web 
www.alella.cat/capdejove. A més de 
fer propostes d’idees i activitats, des 
del formulari també hi haurà l’oportu-

L’Ajuntament anima la ciutadania a 
participar en la recopilació de fotografi-
es, escrits i testimonis de les vivències 
personals de l’1 d’Octubre. Per tal de 
poder fer aquest treball, la Regidoria de 
Participació ha encarregat a la revista 
Alella la feina de recollida de material 
fotogràfic i escrit i a una productora au-
diovisual, Kineina, l’elaboració d’un 
documental que es va començar a en-
registrar als actes de commemoració 
del primer aniversari. 

L’objectiu d’aquest treball es poder 
tenir un recull del que va passar el 1-O 
a Alella, que pugui quedar en un futur 
a l’arxiu municipal. La intenció és que 
tota aquesta feina pugui quedar enlles-
tida abans del segon aniversari de la 

L’Ajuntament promou un recull d’imatges i 
testimonis sobre com es va viure l’1-O a Alella

commemoració de l’1 d’Octubre. 
Les persones que vulguin compartir 

les seves imatges, vídeos o el seus tes-
timonis en aquest recull col·lectiu po-
den fer arribar el material a la revista 
Alella a través del correu electrònic 
revista.alella@gmail.com o bé mitjan-
çant l’enviament per Wetransfer a la 
mateixa adreça electrònica, depenent 
del tamany dels documents que s’ha-
gin d’enviar. 

Recollida fins al 21 de desembre
La recollida de material tindrà lloc fins 
al 21 de desembre i les persones que 
participin en aquest recull hauran 
d’emplenar un formulari de cessió 
d’imatges. El material es pot enviar fins al 21 de desembre. 

Cens Electoral de Residents 
El 26 de maig de 2019 se celebra-
ran Eleccions Municipals i Eleccions 
al Parlament Europeu, a les quals 
podran participar ciutadans i ciuta-
danes de la Unió Europea (UE) resi-
dents a l’Estat Espanyol. En el cas de 
les Eleccions Municipals també ho 
podran fer les persones procedents 
de Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, 
Corea, Equador, Islàndia, Noruega, 
Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Trini-
tat i Tobago. Per poder exercir aquest 
dret de sufragi actiu cal estar inscrit 
al Cens Electoral de Residents a Es-
panya (CERE) i manifestar prèvia-
ment la voluntat d’exercir aquest 
dret de vot, presentant la sol·licitud, 
degudament complimentada, a l’Ofi-
cina d’Atenció a la Ciutadania. Per 
poder-se inscriure cal ser major de 
18 anys estar inscrit al padró muni-
cipal d’habitants i complir la resta 
dels requisits establerts a l’acord 
corresponent. Els residents de països 
de la UE tenen temps fins al 30 de 
gener per comunicar la seva voluntat 
de votar, les persones d’altres nacio-
nalitats han de presentar la sol-
licitud abans del 15 de gener. 

nitat d’apuntar-se a la sessió de partici-
pació que es farà el 16 de març a l’Es-
pai Jove. La idea és que el jovent 
s’organitzi en distintes comissions per 
tal de treballar les diferents activitats 
que es puguin incloure al programa. 
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Onzena edició del Cros d’Alella  
La zona del Bosquet es tornarà a 
convertir el diumenge 27 de gener 
en un circuit d’atletisme en el què 
podran posar a prova la seva veloci-
tat i resistència esportistes de dife-
rents edats i categories, en el 11è 
Cros d’Alella. La prova alellenca és 
puntuable per al Cros Maresmenc 
2018-19 i consta de recorreguts de 
diferents dificultats i distàncies 
adaptats a les diverses categories 
dels atletes que hi participen: pre-
benjamí, benjamí, aleví, infantil i 
cadet, totes elles en les modalitats 
femenina i masculina. La competi-
ció inclou una cursa Open  —que 
agrupa les categories juvenil, open i 
veterans— oberta a persones nas-
cudes abans de l’any 2000. Durant 
la prova es recolliran donatius per a 
La Marató de TV3. Més informació 
a www.alella.cat/crosalella.

Vols participar a la cavalcada?
Ses Majestats els Reis Mags neces-
siten la vostra col·laboració per por-
tar la il·lusió als infants del poble. Si 
teniu més de 16 anys podeu partici-
par a la cavalcada fent de patge. 
Per participar en la cavalcada no-
més cal emplenar el formulari que 
trobareu a la pàgina www.alella.cat/
reismags.  

Alella aconsegueix més de 5.500 kg 
d’aliments per al Gran Recapte
Alella es va implicar un any més 
amb el Gran Recapte, la campanya 
de recollida promoguda pel Banc 
dels Aliments. Es van recollir més 
de 5.500 kg de menjar: 4.000 kg 
seran per al rebost de Càritas d’Ale-
lla i la resta es repartirà al Masnou. 

Prou violència masclista 
Alella va tornar a dir prou a la vio-
lència masclista amb diferents ac-
tes organitzats a l’entorn del 25N, 
el Dia Internacional per a l’elimina-
ció de la violència envers les dones. 

El dia de les lletres alellenques 

Can Lleonart va ser escenari l’11 de no-
vembre del lliurament dels Premis Lite-
raris Alella 2018, la gran cita anual 
amb les lletres que organitza des de fa 
22 anys l’Ajuntament per promocionar 
la literatura i la llengua catalanes i retre 
homenatge a dues escriptores que han 
deixat una forta petjada al poble: Maria 
Oleart i Guida Alzina. Enguany s’han 
presentat a les dues convocatòries 87 
obres, 60 en prossa i 27 en poesia. 

La XXII edició del premi de poesia 
Alella a Maria Oleart va recaure en 
l’obra Un bes fet a mà, de Maria Rosa 
Sabater, resident al poble valencià de 
Gandia. El seu treball es va imposar 
entre les 27 obres presentades a 
aquest certamen. El jurat —format per 
Aina Torres, Francesc Gelonch i Josefa 
Contijoch— va destacar l’obra premia-
da com una “mirada poètica a la quoti-
dianitat”, en la què l’autora tracta el 
tema de la mort d’una manera original, 
amb una composició poètica molt en-
certada i un bon ús del vocabulari. El 
premi Alella a Maria Oleart consisteix 
en la publicació de l’obra en edició co-
mercial i una escultura cedida per l’es-
cultor Mariano Andrés Vilella. El jurat 
també va concedir una menció especi-
al a Ramon Ferrerons per l’obra Vent 
que no xiula, un recull de poemes en 
defensa del llenguatge de signes.  

La XVIII edició del premi de contes 
Alella a Guida Alzina va ser per Xavier 
Vidal, veí de Sabadell, per l’obra El dia 
que va morir Christopher Lee, un relat 

que posa sobre el paper, amb ironia i 
molt sentit de l’humor, les dificultats 
laborals que pateix molta gent a partir 
de certa edat i com s’han hagut de re-
inventar per tirar endavant. El jurat —
format per Max Besora, Núria Dòria i 
Valerià Gaillard— va considerar que el 
llenguatge i la trama fan d’aquesta 
obra “un conte perfecte”, que destaca 
per sobre dels 60 relats presentats al 
certamen. El premi Alella a Guida Alzi-
na està dotat amb 600€ i l’obra es pu-
blicarà a la revista Alella.

L’alcalde d’Alella, Andreu Francis-
co, va agrair la tascar feta al llarg 
d’aquests anys pels diferents regidors 
de Cultura de l’Ajuntament, per tal de 
mantenir l’aposta per la creació literà-
ria, a través d’uns premis literaris que 
s’han convertit en referent arreu del 
territori de parla catalana. 

El lliurament de premis va posar 
punt i final al Correllengua, dedicat en-
guany a la Nova Cançó. La trobada en 
defensa de la llengua catalana es va 
iniciar amb la lectura del manifest es-
crit per a l’ocasió per Alguer Miquel, 
cantant del grup Txarango, a càrrec de 
l’alellenc Carles Pèrez, exregidor de 
Cultura de l’Ajuntament i cap visible 
durant anys de la CAL a Alella. El grup 
VerdCel va posar música a l’acte inter-
pretant alguns del temes més destacats 
de la Nova Cançó. L’acte va ser organit-
zat per l’Ajuntament, Òmnium Cultural 
d’Alella, El Masnou i Teià i l’Assemblea 
per la Independència d’Alella. 

···································································································
Maria Rosa Sabater i Xavier Vidal guanyen els premis Maria Oleart i Guida 
Alzina, respectivament, pels quals competien enguany una vuitantena d’obres.

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

····················································································································································································································································
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La Fira de Nadal amb La Marató 
····················································································································································
La Fira de Nadal i el gruix dels actes de La Marató es faran els dies 15 i 16 de desembre.
·······················································································································································

Dissabte 15 de desembre
Fira de Nadal, a la rambla d’Àngel Guimerà i a la plaça dels Germans Lleonart
La Marató Exhibició EIE (taekwondo, gimnàstica rítmica, patinatge i futbol sala)
Trenet de Nadal 2 parades: Les Heures i carrer Àfrica (Inici i final de trajecte)
Consulta el recorregut i els horaris a www.alella.cat/trenetdenadal
La Marató Venda de llenya i altres, amb l’AdF, a la Plaça de l’Ajuntament
La Marató Degustació de brou i croquetes, amb l’Associació de dones Montserrat 
Roig, a la Plaça de l’Ajuntament
Fira dels Impossibles, jocs de participació, a la Plaça de l’Ajuntament
Circuit de karts ecològics, a la pista del carrer Àfrica
La Marató Exposició de pessebres i diorames, a la Rectoria de Sant Feliu
La Marató Enotast i Mostast, a l’Oficina de Turisme
Trenet de Nadal 2 parades: Les Heures i carrer Àfrica (Inici i final de trajecte) 
Fira dels Impossibles, jocs de participació, a la Plaça de l’Ajuntament
Circuit de karts ecològics, a la pista del carrer Àfrica
La Marató. Trobada de Corals. Concert amb la Polifònica Joia d’Alella, la Coral 
Municipal d’Alella i el grup vocal Kirias, a la l’església de Sant Feliu

Diumenge 16 de desembre
Fira de Nadal, a la rambla d’Àngel Guimerà i a la plaça dels Germans Lleonart
La Marató Tast solidari de caves, a Alta Alella (reserva a visita@altaalella.wine)
Trenet de Nadal 2 parades: Les Heures i carrer Àfrica (Inici i final de trajecte)
La Marató Taller infantil de pessebres i xocolatada, al pati de Can Lleonart
La Marató Crema una carretilla, amb els diables del vi, al pati de Can Lleonart
Fem cagar el Tió! al pati de Can Lleonart
Jocs infantils, a la pista del carrer Àfrica
La Marató Bingo de Nadal, a amb el Casal d’Alella, al Pavelló Municipal d’esports 
La recaptació d’un cartró es destinarà a La Marató

de 10 a 20 h
de 10 a 13 h

de 10.30 a 14.30 h

d’11 a 14 h
d’11 a 14 h

d’11 a 14 h
d’11 a 14 h

a les 13 h
de 13 a 14.30 h

de 16.30 a 20.30 h
de 17 a 20 h
de 17 a 20 h

a les 20 h
 

de 10 a 14 h
de 10 a 17 h

de 10.30 a 14.30 h
d’11 a 14 h
d’11 a 14 h
d’11 a 14 h

 d’11 a 14 h 
a les 18 h

El gruix de les activitats nadalenques 
se centren enguany en el cap de set-
mana del 15 i 16 de desembre. És el 
cap de setmana de la Fira de Nadal i 
s’aprofita aquest esdeveniment per or-
ganitzar la major part dels actes pro-
gramats per l’Ajuntament i per les enti-
tats per recaptar diners per a La 
Marató de TV3.   

Durant tot el cap de setmana, es re-
alitzaran activitats culturals i festives or-
ganitzades per  l’Ajuntament amb la col-
laboració de les entitats del poble per fer 
festa, afavorir el comerç i recaptar fons 
per a La Marató de TV3, enguany dedi-
cada a la lluita contra el càncer.  

A més de les tradicionals parades 
nadalenques, hi haurà moltes altres 
propostes com el trenet de Nadal —
amb inici i final de trajecte al carrer 
Àfrica i les Heures—, el caga Tió po-
pular, circuit de karts ecològics, ta-
llers, xocolatada, concert de corals, 
espectacles i exhibicions i proves es-
portives. 

Les entitats, els centres educatius i 
altres agents privats, com el celler Alta 
Alella,  també sumen esforços per a La 
Marató organitzant diferents actes per 
recaptar fons o col·laborant amb les 
activitats programades per l’Ajunta-
ment. Més informació a www.alella.
cat/firanadal. 

La guardiola de La Marató estarà a molt punts d’Alella. 
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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 Llaços blaus, llaços grocs 

Respecte, consideració, reconeixement i agraï-
ment, això és el que mereix la policia local d’Alella. 
I un pla de formació, promoció interna i recursos 
per a fer be la seva feina. En la nostra opinió, el 
govern explica sopars de duro tant en matèria de 
seguretat i de prevenció, com quan diu que no pot 
fer més per a contractar més agents: i tant, que hi 
ha fórmules!

Quin són els fets? Les patrulles òptimes són de 
agents. En una okupació o un assalt domiciliari, 
dos entren i un es queda a fora. Molts municipis 
creen patrulles mixtes de diversos cossos policials. 
Molts municipis tenen centres de control des dels 
que poden fer seguiment per càmeres. A Alella no 
s’està escoltant ni a la gent que reclama més pre-
venció ni als agents de policia. Del pressupost de 
més de 12,7 M€, uns 800.000€ són per tot el que 
representa la seguretat i la prevenció: sous, vehi-
cles, benzina, armes, eines, vestuari,.. res de nou 
tot i el repunt dels robatoris. 

Gent d’Alella va demanar més recursos per la 
nostra Policia Local, com 30.000€ per a 3 noves 
càmeres lectores, que posaríem al pont de l’auto-
pista, a l’Avgda Fabra i a la carretera Granollers-El 
Masnou. La instal·lació de detectors de moviment 
que accionin uns focus de llum situats als períme-

Lluitem, cada dia, per una Alella feminista lliure de violència masclista

La violència masclista es continua perpetuant de 
manera transversal en les nostres vides. A vegades 
s’exerceix de manera més subtil i d’altres de mane-
ra més evident, però és una constant en el dia a dia 
que, lluny d’eradicar-se segueix amb força. 

Un any més, el 25 de novembre reivindiquem 
el Dia Internacional contra la violència masclista, 
unes jornades que ens serveixen per visibilitzar i 
sensibilitzar al voltant d’aquesta temàtica.

Aquest any 2018 a Catalunya han assassinat a 
sis dones i hi ha hagut 9762 víctimes ateses fins 
al moment. Hem de tenir en compte que tan sols 
es contemplen els casos de dones assassinades 
dins l’àmbit de la parella cosa que exclou d’altres 
casuístiques que no es comptabilitzen en les da-
des oficials. Xifres i més xifres que ens ajuden a 
copsar part de l’impacte d’aquesta violència, però 
que en cap cas ens han d’allunyar de la realitat, i 
és que darrera aquestes sis dones assassinades hi 
ha famílies, amics i amigues, projectes personals, 
laborals, en definitiva, una vida que ningú hauria 
de tenir mai la potestat de treure. 

La solució passa, en primera instància, per una 
implicació general de tota la societat i entendre que 
la violència masclista i el patriarcat ens perjudica a 
tots i a totes. Hem de començar a entendre que la 

tres urbanitzats dels nuclis de muntanya i als límits 
amb rieres alimentats amb energia solar. I una par-
tida extra per reforçar situacions de manca d’efec-
tius. El NO, per resposta.

Els llaços blaus, al costat dels llaços grocs, els 
primers, en protesta tan justa com la dels metges 
de la pública. Respectem-ho tot. Aquest govern 
està esgotat i està perdent el sentit comú.

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

igualtat entre homes i dones ens interpel·la a tot-
hom.

Al llarg de les jornades del 25N des de la Regi-
doria d’Equitat s’han programat diverses activitats 
dirigides a públics diferents per tal de visibilitzar 
i sensibilitzar sobre la temàtica a Alella. Ara bé, 
som conscients que és una tasca que s’ha de de-
senvolupar al llarg de tot l’any i per això impulsem 
polítiques públiques que, de manera transversal, 
contribueixin a una societat més igualitària i justa. 
Des d’oferir formació a les escoles per a infants i 
professorat a donar fons bibliogràfic nou a la biblio-
teca municipal passant per crear un protocol contra 
la violència masclista en les nits d’oci nocturn a 
Alella.

Seguirem treballant dia a dia per una Alella fe-
minista lliure de violència masclista.

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 Desitjosos de que arribi la Primavera... 

Doncs si, la propera Primavera arreglarà tots els 
problemes d’Alella. Com ja van apuntant els diàlegs 
de les diferents forces polítiques i plataformes 
electorals, estem en plena cursa per prometre el 
que sigui per a les properes eleccions municipals, 
a la Primavera.

Tenim un casal acabat i que ens és molt 
necessari (sembla que ara falta l’equipament) però 
ja fa dies que torna a haver-hi operaris dins, no 
sabem si és que hi ha goteres..... de totes maneres 
no hi ha data d’inauguració. Segurament s’espera 
la Primavera per fer-ho, per això del bon temps.

Es parla molt d’inseguretat, sobretot en les 
urbanitzacions més llunyanes del poble i més a 
prop de les zones boscoses, ja que als lladres els 
és més fàcil amagar-se. Els companys de l’oposició 
creuen que són necessàries més càmeres lectores 
de matrícules... Potser tenim un problema més 
greu que la falta de lectors de matrícules? Potser si 
que fan falta, però el principal problema que tenim 
és amb la nostre guàrdia urbana. A l’últim Ple es 
va dir que ja s’estava treballant sobre el tema i ja 
fa dies que la policia s’està manifestant i penjant 
llaços blaus per tot el poble. També esperarem a 
tenir el tema resolt per la Primavera.

...I s’arreglarà el comptatge de disponibilitat 

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Ho heu d’entendre

Parlant amb en Francesc González, un enginyer 
industrial especialitzat en la gestió i direcció de 
persones, em comenta que sempre que apareixen 
els temes de salari i motivació amb els responsa-
bles d’organitzacions, la conclusió general és que 
el salari, un cop assolit el mínim de nivell de dig-
nitat que impedeixi qualsevol mena de precarietat, 
aquest no influeix ni en la motivació ni en la satis-
facció laboral. Aquests caps indiquen que el que 
necessiten els seus equips són més compensacions 
i un salari simplement adequat per aconseguir el 
seu compromís. 

A la nostra gent els importa l’equilibri amb la 
seva vida personal, les perspectives professionals 
i una relació oberta i de confiança amb els seus 
responsables o caps. Si els hi donem això, acon-
seguirem un equip d’alt rendiment. Això també és 
una compensació pels seus dirigents, i és sense 
cap mena de dubte un dels factors claus de l’èxit.

Dit això podríem resumir el següent: 
Govern d’Alella si desitgeu una Policia Local 

altament motivada i resolutiva en les moltes i di-
ferents tasques que desenvolupen a diari, haureu 
d’entendre el que significa un salari adequat pels i 
les nostres agents i el que significa poder gaudir de 
perspectives professionals i una relació de confian-

de l’aparcament de l’Hort, es crearan i recrearan 
Comissions i es posarà de nou en marxa el totxo amb 
macro-projectes d’habitatge despersonalitzadors 
d’Alella, mentre el nostre jovent haurà de seguir 
marxant del poble per manca d’habitatge social...

Esperem la Primavera amb candeletes....

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

ça amb el seu Alcalde i Regidors. Que ho desitgeu 
no ho dubtem. Que no ho enteneu és obvi. 

El poble d’Alella necessita urgentment que feu 
aquest esforç per entendre-ho. No podem estar 
així. La seguretat del poble pateix amb robatoris, 
ocupes, vàndals, etc. Patim tothom (vosaltres tam-
bé). No permeteu que el conflicte s’enquisti més. 
Cal que trobeu una solució ràpidament. 

Jordi Sànchez i Jordi Turull han iniciat una 
vaga de fam. Lluny d’afeblir-se, el seu compromís 
i perseverança continuen amb més força que mai. 
Presos i exiliats estareu més presents que mai en 
aquestes Festes. Bon Nadal a tothom. 

Esteve Garcia-Ossorio, 
portaveu del grup municipal  

JxCAT
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PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS Desembre

Tenim un problema encara no resolt. En el Ple 
d’aquest passat mes de novembre vàrem tenir 
a la policia local manifestant-se a la plaça de 
l’Ajuntament per reivindicar diferents punts del 
conveni  dels treballadors que ja fa més de dos anys 
que s’està negociant amb el govern i que encara no 
s’ha pogut desencallar.

Podem entendre ambdues parts, però el que sí 
pensem és que la seguretat del nostre poble és tant 
important com ho és garantir l’assistència sanitària 
a la ciutadania i que cal arribar a un acord l’abans 
possible, perquè els veins i veïnes d’Alella el que 
necessiten és sentir que la seva seguretat en el 
municipi està garantida i això només es transmet 
si a la vegada la policia local treballa en condicions 
òptimes i equitatives. Esperem que aquest govern 
resolgui ben aviat la situació en benefici de totes i tots.

Volem reivindicar des d’aquestes línies el 25 de 
Novembre, dia internacional per a l’eliminació de la 
violència contra les dones. Rebutgem la violència 
patida per les dones i expressem el nostre dol per 
les 41 dones assassinades durant aquest 2018 (ja 
en són 967 des de 2003) per violència masclista 
i per les nenes i nens que pateixen les seves 
conseqüències. Volem una vegada més fer públic el 
nostre compromís d’erradicar la violència masclista 

Glòria Mans
manscg@alella.cat

amb polítiques i mesures concretes a totes les 
administracions on els i les socialistes tenim 
presència. Ho hem demostrat amb l’actual govern 
de Pedro Sánchez, el socialisme posa en pràctica 
allò que defensa i demostra, que el feminisme és 
més que un moviment social, és l’eina d’igualtat 
real entre homes i dones.

I agafant el sentit de les dates en les que entrem, 
el desembre i les festes de Nadal, a banda de la 
campanya comercial i de dinamització d’activitats 
nadalenques del poble, no oblidem de participar 
també en les diferents campanyes solidàries, com 
el gran recapte del Banc d’Aliments o en la Marató 
per a la investigació de malalties, amb activitats 
que es celebraran a tot el poble durant el cap de 
setmana de 15 i 16 de desembre. Participem-hi! 
Tothom ha de poder gaudir d’aquests dies màgics, 
sobretot els més menuts.

Bon Nadal i bon any 
2019!

Glòria Mans, portaveu del grup 
municipal Alella Primer-CP 
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Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 29 DE NOVEMBRE. Consulteu les actes dels plens municipals al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Designació del representant suplent al Consorci de Pro-
moció Turística Costa del Maresme. 
El Ple va aprovar designar el regidor Frederic Salas com a 
representant suplent de l’Ajuntament en el Consorci de 
Promoció Turística Costa del Maresme,.
Aprovat per unanimitat
Designació del representant del grup municipal de Gent 
d’Alella al Consell Municipal de l’Habitatge Social. 
El Ple va aprovar designar el regidor Josep Bardés com a 
representant del grup municipal de Gent d’Alella en el 
Consell Municipal de l’Habitatge Social. 
Aprovat per unanimitat 
Designació del representant del grup municipal de Gent 
d’Alella al Consell Escolar Municipal. 
El Ple va aprovar designar Ferran Pou com a representant 
del grup municipal de Gent d’Alella en el Consell Escolar 
Municipal.
Aprovat per unanimitat
Recurs contenciós administratiu per la subvenció de l’Es-
pai d’Arts Escèniques Casal d’Alella.
El Ple va aprovar interposar un recurs contenciós admi-
nistratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya contra la resolució del 31 d’octubre de 2018 de la 

Direcció General d’Administració Local, en la qual es 
desestima el requeriment de l’Ajuntament contra una 
altra resolució del 31 de maig de 2018 per la qual es 
revoca totalment la subvenció de 716.828€, atorgada 
a l’Ajuntament per a la construcció de l’Espai d’Arts 
Escèniques Casal d’Alella, dins de l’anualitat 2012 del 
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA i AP-CP i l’abs-
tenció de Gd’A, PDeCAT i AA-CUP  
Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci 
per al Tractament de Residu Sòlids Urbans del Maresme.
Aprovat per unanimitat
Pròrroga d’un any del contracte del servei públic de re-
collida de residus sòlids urbans.
Aprovat per unanimitat
Aprovació definitiva del pressupost 2019.
El Ple va aprovar definitivament un pressupost de 
13.093.207€ per l’any vinent, després de desestimar 
les al·legacions presentades per AA-CUP. També es va 
aprovar el pressupost del Consorci de Promoció Enotu-
rística DO Alella que ascendeix a 211.300€.  
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, l’abstenció AP-
CP i el vot en contra de Gd’A, PDeCAT i AA-CUP. 

Durant l’activitat comercial
No acumuleu diners a la caixa enregistradora i preneu mesures de seguretat 
quan es faci el tancament de la caixa, com ara tancar bé l’establiment i baixar 
les persianes. 
Efectueu ingressos a les entitats bancàries de forma regular i amb discreció.
Instal·leu, sempre que sigui possible, xips de seguretat en els productes.
Esteu atents als moviments estranys o comportaments sospitosos de les 
persones que accedeixen a l’establiment. 

Amb les targetes de crèdit 
Recordeu que les targetes de crèdit són personals i intransferibles.
Quan feu un cobrament comproveu que coincideixen les dades de la targeta 
amb la identitat de la persona compradora.
En cas de dubte sobre la legalitat de la targeta no efectueu l’operació comercial. 
Si detecteu alguna irregularitat, aviseu a la persona encarregada o al servei de 
seguretat i, en cas de no disposar-ne, aviseu a la policia amb discreció.
Eviteu qualsevol tipus de confrontació i actueu amb normalitat.

Amb el cobrament en metàl·lic 
Comproveu les mesures de seguretat i les particularitats que presenten els bitllets.
Si creieu que un bitllet és fals, no l’accepteu. En cap cas inicieu una discussió. 
Si veieu que la persona no vol esperar l’arribada dels serveis de seguretat, no 
us hi oposeu. Intenteu retenir-ne mentalment les característiques físiques, la 
roba i, si es dóna el cas, la descripció del vehicle i els acompanyants.

Col·laboració ciutadana
Si teniu coneixement d’un fet delictiu o en sou testimonis, truqueu a la policia i 
espereu l’arribada de la patrulla sense tocar res.

Denunciar un robatori
Si sou víctimes d’un robatori al vostre comerç 

o activitat heu de saber que podeu presentar la 
denúncia a:

Mossos d’Esquadra
Policia Local 

Per Internet a l’adreça www.mossos.net. en aquest 
cas cal signar una còpia de la denúncia dins de 

les 72 hores següents a qualsevol comissaria dels 
Mossos d’esquadra o de la Policia Local.

Més informació a www. alella.cat/seguretat

93 555 24 12
Policia Local Alella 

Mesures de seguretat per als comerços 

112 
emergències 

092 
policia local



14 eL FULL

Serveis DEIXALLERIA MÒBIL
De l’1 al 2 i del 27 al 30 de desembre i del 8 al 13 de gener 
de dimarts a dissabte de 9.30 a 14 h i 16.30 a 18.30 h i diumenge de 10 a 13.30 h. 
dilluns tancat. A la Riera Principal, entre Can vera i el carrer Charles Rivel.

L’oficina mòbil d’atenció al consumidor atendrà consultes sobre consum en el bus consum instal·lat a l’aparcament de Can 
Lleonart el divendres 14 de desembre 10.30 a 13h. Consulteu les dates les properes visites www.alella.cat/busconsum. 

BUS CONSUM

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:  DESEMBRE - GENER

1 i 2 de desembre                        MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
6, 8 i 9 de desembre                    BERNAL C/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83
15 i 16 de desembre                    GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
22, 23 i 25 de desembre              MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
26 de desembre                           BERNAL C/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83
29 i 30 de desembre                    BERNAL C/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83
1, 5 i 6 de gener                          GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
12 i 13 de gener                          MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
19 i 20 de gener                          BERNAL C/ el Masnou, 30 · 93 540 03 83
26 i 27 de gener                          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 

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 - www.alella.cat
de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. 
dijous de 8.30 a 14 h i de 16.15 a 19 h

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

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

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

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

CENTRE CULTURAL CAN LLEONART
93 540 40 24 
www.canlleonart.com
de dilluns a divendres de 8.30 a 13 h
de dilluns a dijous de 16.30 a 20 h

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

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

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

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

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS
93 555 55 09

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

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS ABELARDO VERA 
93 540 19 93

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

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

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

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

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

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

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
93 790 55 60

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

CALENDARI DEL CONTRIBUENT: DESEMBRE - MAIG 

Taxa Mercat municipal (4t trimestre)                                                   21.11.2018    a    23.01.2019

Taxa mercat ambulant (4t trimestre)                                           21.11.2018    a    23.01.2019
Taxa cementiri municipal                                                     21.02.2019    a    24.04.2019
Taxa Mercat municipal (1r trimestre)                                                   21.02.2019    a    24.04.2019
Taxa Mercat ambulant (1r trimestre)                                  21.02.2019    a    24.04.2019
Impost vehicles tracció mecànica                                    01.03.2019    a    02.05.2019
IBI (1ª fracció domiciliat )                                                     02.05.2019

Targeta T-10 amb bonificació, al preu de 6,80€. Per a majors de 65 anys i menors de 25 anys, aturats i persones 
amb discapacitat física. Podeu comprar-la a l’Ajuntament. 

TARGETA T-10 SOCIAL, ALELLA EXPRÉS I ALELLA CIRCUMVAL·LACIÓ

Properes sessions per tramitar dNI electrònic: pendent de concretar, consulteu la pàgina www.alella.cat/
dnielectronic.  A Can Lleonart, cal apuntar-s’hi prèviament a la Policia Local (tel. 93 555 24 12). 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

Centraleta del servei de taxi
    93 540 13 86

TAXIS D’ALELLA

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

93 555 23 39 

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

Agenda d’activitats

19h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Presentació del llibre Aquell antic missatge de l’amor, de Vicenç Llorca.

Dilluns 10 de desembre

18h Plaça de l’Ajuntament*
Encesa dels llums de Nadal! Concert de la Coral Municipal d’Alella. 
Xocolatada, neules i cava. Parades del Comerç (a partir de les 17h).

Dimecres 5 de desembre

19.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Jornades de Literatura Catalana. I ara, què? És possible, la literatura, 
després de la fi de la història?
Organitza: Òmnium Cultural d’Alella, El Masnou i Teià. Col·laboració Ajuntament Alella

Dimarts 18 de desembre 

19.15h i 9.15 Complex Esportiu Municipal*
Sessió especial d’aigua. La Marató.

Dilluns 17 i dimecres 19 de desembre

17.30h Residència Els Roser*
Concert de Nadal de la Coral Municipal a la residència Els Rosers.

Divendres 21 de desembre 

24h Plaça de l’Ajuntament
“La Torrada”. Després de la Missa del Gall. Caldo i vi calents.
Organitza: Diables del Vi d’Alella amb la col·laboració de l’Ajuntament 

Dilluns 24 de desembre 

D’11 a 14h i de 17 a 19.30h Pati de Can Lleonart*
Patge Reial. Recollida de cartes per als Reis de l’Orient.

De 17 a 19.30h Can Lleonart*
Taller de fanalets. Gratuït, places limitades. No cal inscripció prèvia.
Organitza: Esplai Guaita’l

Divendres 4 de gener 

De 10.30 a 13h Can Lleonart
Taller de fanalets. Gratuït, places limitades. No cal inscripció prèvia.
Organitza: Esplai Guaita’l

18.30h Passeig dels Germans Aymar i Puig*
Cavalcada de Reis. Recorregut: passeig del Germans Aymar i Puig, 
Can Lleonart, Riera Principal, carretera BP-5002, Rambla d’Àngel 
Guimerà, Empedrat del Marxant, Torrent de Vallbona, C/ les Heures, 
Rambla d’Àngel Guimerà, Empedrat del Marxant i final a la Plaça de 
l’Ajuntament on els infants podran lliurar les cartes al Reis.

Dissabte 5 de gener 

19.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Jornades de Literatura Catalana. El segle XX: del Noucentisme a la 
crisi de la modernitat.
Organitza: Òmnium Cultural d’Alella, El Masnou i Teià. Col·laboració Ajuntament Alella

19.45h Can Lleonart*
Taller “Com podem reduir la factura de la llum, aigua i gas a casa 
nostra”. Es recomana que els assistents portin de casa una factura 
elèctrica, de gas i d’aigua.

Dimarts 11 de desembre

19h Complex Esportiu Municipal* 
Sessió especial d’spinning. La Marató.

Divendres 14 de desembre

9.15h Complex Esportiu Municipal* 
Sessió especial d’spinning. La Marató.

10 a 20h Rambla d’Àngel Guimerà i plaça dels Germans Lleonart* 
Fira de Nadal.

10 a 13h Pavelló esportiu municipal* 
Exhibicions de taekwondo, gimnàstica rítmica, patinatge i futbol 
sala, a càrrec d’alumnes de l’EIE. La Marató.

10.30 a 14.30h Parades al carrer de Les Heures i el carrer Àfrica* 
Trenet de Nadal. Consulteu els recorreguts i els horaris a www.alella.
cat/trenetdenadal

11 a 14h Plaça de l’Ajuntament* 
Fira dels Impossibles: jocs de participació per a petits i grans.
Venda de llenya i altres, a càrrec de l’ADF d’Alella. La Marató.
Degustació de brou, croquetes i truita de patates, a càrrec de l’Asso-
ciació de Dones Montserrat Roig. La Marató.

11 a 14h Carrer Àfrica* 
Circuit de karts ecològics,

13h Rectoria Sant Feliu d’Alella* 
Inauguració exposició de diorames i pessebres. La Marató.

13 a 14.30h Oficina de Turisme* 
Enotast i Mostast nadalencs. La Marató.

16.30 a 20.30h Parades al carrer de Les Heures i el carrer Àfrica* 
Trenet de Nadal. Consulteu els recorreguts i els horaris a www.alella.
cat/trenetdenadal

17 a 20h Plaça de l’Ajuntament* 
Fira dels Impossibles: jocs de participació per a petits i grans.

17 a 20h Carrer Àfrica*
Circuit de karts ecològics.

20h Església Sant Feliu*
Trobada de Corals. La Marató.

Dissabte 15 de desembre

19.30h Can Lleonart*
Tertúlia. Desaparicions versus desaparicions d’àmbit criminal, un punt 
de vista periodístic. A càrrec de Fàtima Llambrich, periodista.

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. No et moguis, de Margaret Mazzantini. 

Dijous 13 de desembre

De 10 a 14h Porxada del Mercat Municipal.
Mercat de Puces solidari.
Organitza: ADANA 

De 10 a 14h Rambla d’Àngel Guimerà i plaça dels Germans Lleonart* 
Fira de Nadal. 

De 10 a 17h Celler Alta Alella
Tast solidari de caves. La Marató. (Reserves: +34 628 624 182)
Organitza: Amics Alta Alella

10.30 a 14.30h Parades al carrer de Les Heures i el carrer Àfrica* 
Trenet de Nadal. www.alella.cat/trenetdenadal

11h Pati de Can Lleonart* 
Taller infantil de pessebres i xocolatada. La Marató.
Fem cagar el Tió! 

11h Carrer Àfrica* 
Jocs infantils.

12h Pati de Can Lleonart
Crema una carretilla per La Marató, amb els Diables del Vi d’Alella

18h Pavelló Municipal d’Esports
Bingo de Nadal a càrrec del Casal d’Alella per La Marató.

Diumenge 16 de desembre

Fins al 16 de desembre de 2018
Exposició antològica de Jordi Alumà
Dimecres, dijous i divendres de 17.30h a 20.30h. Dissabtes i diumenges d’11 a 14h

Exposició a Can Manyé



L’AJUNTAMENT D’ALELLA US DESITJA UN BON NADAL I UN FELIÇ ANY 2019

Pavelló Municipal Abelardo Vera
L’edifici, que va quedar finalista als Premis FAD 1993, 

ha celebrat el seu 25è aniversari.


