
4

5

6

L’Ajuntament posa en marxa les 
vídeo actes dels Plens 
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El camp es renova   
 L’Ajuntament inaugura les últimes millores realitzades al 
Camp Municipal d’Esports: el canvi de gespa i la seu social. 
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Millores al Camp Municipal d’Esports
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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.  
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En marxa les vídeo actes del Ple
Bonificacions de l’IBI per la instal·lació de 
sistemes d’aprofitament d’energia solar

El mes de juliol de l’any passat explicava, en aquest mateix 
espai, que estaven en marxa els treballs tècnics per tal de 
poder començar la tramitació urbanística dels dos sectors es-
tratègics planificats en el Pla d’Ordenació Urbana Municipal 
que va ser aprovat l’any 2014, amb el suport del tots els 
grups municipals de l’Ajuntament d’Alella del mandat 2011-
2015.

Els quatre grans objectius estratègics del POUM són: la pre-
servació de l’entorn natural i del paisatge; la programació 
d’habitatge de protecció oficial per tal que el màxim de joves 
del nostre poble s’hi puguin emancipar; la consecució de sòls 
i edificis patrimonials per a futurs equipaments públics i la 
creació d’una àrea d’activitat econòmica. 

Aquest mes de febrer comencem la tramitació del pla parcial 
de La Serreta i el Pla, el sector on el POUM preveu aconse-
guir la principal bossa d’habitatge de protecció oficial d’Alella 
i un sòl de quasi 4,5 hectàrees per a equipaments esportius 
i de lleure.

L’àmbit del Pla, a tocar de la Creu de Pedra, s’especialitza en 
l’activitat esportiva i del lleure. Aconseguit el sòl, el seu des-
envolupament serà un dels projectes de mandat del futur que 
inclourà una nova pista d’atletisme de 200 metres de corda, 
un rocòdrom i pistes de futbol sala i basquet, entre d’altres.

L’àmbit de La Serreta s’especialitza en el residencial i provei-
rà la bossa més important d’habitatge de protecció social del 
nostre poble. Dels 198 habitatges que hi apareixeran, un 
45,5% seran de protecció oficial. Hi haurà 90 habitatges 
socials, alguns de titularitat municipal i d’altres de privada, 
però tots, fruit de l’acord signat entre l’Ajuntament i l’empre-
sa promotora del sector, seran de lloguer i s’hi accedirà a 
través d’un procés d’adjudicació públic i transparent organit-
zat per l’Ajuntament, en el què les persones actualment em-
padronades o que hagin estat empadronades a Alella tindran 
preferència. 

Aquestes són dues fites que milloraran els espais públics i 
permetran que els joves d’Alella, i els no tan joves, tinguin 
una oportunitat per emancipar-se i romandre al poble que 
s’estimen. 

9
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El Camp d’Esport estrena seu i gespa
·······················································································································································
L’Ajuntament ha invertit més de 600.000 euros en la posada al dia de les instal·lacions esportives. 
·······················································································································································

A dalt la nova gespa. A baix el bar del camp i la sala de reunions. 

Amb la instal·lació de la gespa artificial 
i el nou enllumenat, l’Ajuntament ha 
enllestit aquest mes de gener les darre-
res intervencions de millora que es 
duen a terme al Camp Municipal d’Es-
ports, entre les quals s’inclou la nova 
seu social i diferents espais comple-
mentaris, com el magatzem, les ofici-
nes i els serveis per al públic.  

Els treballs de les noves edificaci-
ons es van iniciar a mitjan desembre 
de 2017, seguint el projecte de RGC 
Arquitectes, format per Salvador Ribas, 
Jordi Gual i Xavier Cabero. Les obres, 
executades per l’empresa Gestión, In-
genieria i Construcció de la Costa Dora-
da S.A. per un import de 367.600€, 
van quedar enllestides a l’estiu. 

Aprofitant aquesta actuació també 
es va realitzar una intervenció adreça-
da a incrementar la seguretat del pú-
blic i dels jugadors, instal·lant un pa-
nell fenòlic al llarg de tot el perímetre 
que separa el primer esgraó de les gra-
deries de la zona de joc, amb una in-
versió de 30.000€. A més, s’han in-
vertit més 60.000€ en la climatització 
i l’equipament del bar. 

Al mes de desembre es va repren-
dre la segona part de la reforma consis-
tent a la substitució de la gespa artifici-
al i de la instal·lació de nou enllumenat 
amb una inversió de 161.000€ i de 
22.000€, respectivament. 

Nova seu social 
La nova seu social s’ha construït en el 
lateral del camp, al costat de les gra-
des, on estava situada l’antiga edifica-
ció de planta baixa i pis —un edifici de 
47,88 m2 per planta en mal estat de 
conservació i sense valor patrimonial— 
que va ser enderrocat. En el seu lloc 
s’ha construït una nova edificació de 
més de 200 m2, dividits en planta bai-
xa i semisoterrani que acull els serveis 
de bar, guixeta, magatzem, cambres 
higièniques, lavabos, despatxos, sala 
de reunions, infermeria i bugaderia. 

Paral·lelament, s’ha adjudicat per 

un termini de dos anys, prorrogables 
dos més, el servei de bar, amb la previ-
sió que comenci a funcionar aquest 
mateix mes de febrer. També s’ha con-
tractat el servei de consergeria.

Canvi de gespa i llums leds 
S’ha aprofitat el canvi de gespa per re-
pintar el terreny de joc de forma ade-
quada a les necessitats de cada pràcti-
ca esportiva, ja sigui futbol o rugbi. La 
gespa que s’ha pogut reaprofitar del 
Camp Municipal d’Esports s’ha instal-
lat en la part interior de les Pistes d’En-
trenament d’Atletisme, en la què tam-
bé s’està realitzant una posada al dia 
de les instal·lacions amb la nova pavi-
mentació de la pista. 

Amb les reformes també s’ha subs-
tituït l’enllumenat del camp amb 
l’instal·lació de llums leds per tal d’afa-
vorir l’estalvi energètic. A més, s’ha 
renovat part del material amb l’adqui-
sició de quatre noves porteries per a la 

pràctica del futbol 7 i s’ha adequat la 
part exterior del camp per facilitar l’en-
trada i l’aparcament de vehicles. 

Inauguració el 2 de febrer
Per celebrar la posada al dia de l’equi-
pament esportiu, l’Ajuntament va orga-
nitzar el passat 2 de febrer un acte 
d’inauguració, en el qual es va convi-
dar a participar els representants del 
tres clubs esportius que utilitzen actu-
alment les instal·lacions: el Club Futbol 
Alella, el de Club Rugby Alella i l’Asso-
ciació Esportiva Alella 2013. 

L’alcalde, Andreu Francisco, i el re-
gidor d’Esports, Marc Almendro, van 
coincidir a destacar la importància del 
treball que realitzen les tres entitats es-
portives. Per la seva part, els tres clubs 
van agrair l’Ajuntament que hagi tirar 
endavant les millores de les instal-
lacions esportives. Resta pendent am-
pliar la xarxa perimetral i arranjar els 
vestuaris. 
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En marxa les vídeo actes del PleProcés de consulta ciutadana per a 
l’elaboració del nou ROM 
L’Ajuntament ha iniciat el procés 
per posar al dia el Reglament Orgà-
nic Municipal (ROM), vigent des de 
1991, per tal d’adaptar-lo a les nor-
matives introduïdes durant aquests 
anys i a la nova realitat que suposa 
l’Administració electrònica i les lleis 
de transparència i bon govern. El 
ROM és l’instrument clau per al fun-
cionament de l’Administració local: 
és l’eina que regula el règim organit-
zatiu i de funcionament de l’Ajunta-
ment i dels seus òrgans; articula els 
drets i deures dels membres de la 
corporació; ordena els òrgans de go-
vern municipals, com ara el Ple mu-
nicipal, la Junta de Govern Local o 
el règim de les competències dele-
gades, així com els òrgans de repre-
sentació, assessorament i control, 
com són les comissions informati-
ves, la comissió especial de comp-
tes, els grups municipals o la Junta 
de Portaveus. Com a pas previ a 
l’actualització del ROM, l’Ajunta-
ment ha obert un procés de consul-
ta prèvia a la ciutadania, en el qual 
els veïns i veïnes del municipi po-
dran fer les seves aportacions per a 
l’elaboració del reglament. Per par-
ticipar en la consulta només cal em-
plenar el formulari que trobareu a 
alella.cat abans del 19 de febrer.  

El Ple del 31 de gener va ser enregis-
trat i emès per primera vegada en ví-
deo a partir de la posada en marxa del 
sistema de vídeo acta. Aquest sistema 
combina l’emissió en directe i l’enregis-
trament en àudio i vídeo dels plens 
municipals amb el document acta en 
format electrònic. Així, a partir d’ara, 
les actes dels plens constaran d’una 
part escrita, que correspondrà als 
acords, i la resta, les intervencions dels 
regidors i regidores i el debat de cada 
punt, apareixerà enregistrat i indexat 
en vídeo.

A més d’agilitzar el treball d’elabo-
ració de les actes municipals, aquest 
sistema permetrà a la ciutadania veure 
la retransmissió del Plens en directe o 

a la carta en el moment que vulgui a 
través del portal actes.alella.cat.

Des d’aquesta plataforma també es 
podran consultar documentació i ar-
xius de les edicions anteriors, llistat 
detallat de tots els punts de l’ordre del 
dia, a més de fer recerca dels diferents 
punts tractats o de les intervencions de 
la sessió.

Per a la implementació del sistema 
de vídeo actes, l’Ajuntament ha recor-
regut a un contracte de subministra-
ment i serveis realitzat a l’empresa 
Servicios Microinformàtica SA (SE-
MIC), a través de la central de compres 
de l’Associació Catalana de Municipis, 
per un import de 1.217€ mensuals, 
durant 48 mesos.

Bonificacions per l’ús d’energia solar
·······················································································································································
El Ple de gener va aprovar una bonificació del 50% als immobles que instal·lin sistemes d’aprofitament d’energia solar. 

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

Els immobles que hagin instal·lat siste-
mes d’aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia provinent del sol a partir de 
l’1 de gener de 2019, sense tenir 
l’obligació legal de fer-ho, podran be-
neficiar-se d’una bonificació del 50% 
de la quota íntegra de l’IBI. La bonifi-
cació s’aplicarà a l’exercici fiscal se-
güent al de la presentació de la sol-
licitud i per un període de dos anys. 
Aquesta és una de les modificacions de 
l’Impost de Béns Immobles aprovades 
per unanimitat al Ple del 31 de gener. 

L’altra és un recàrrec del 50% de la 
quota líquida de l’impost als immobles 
d’ús residencial que es trobin desocu-
pats amb caràcter permanent i acom-
plexin les condicions que s’estableixen 
pel marc legal vigent. 

Les dues modificacions estaven re-
collides a les al·legacions presentades 
per AA-CUP a les ordenances fiscals, 
que van ser rebutjades al Ple de de-
sembre per no demorar l’aprovació de-
finitiva, però amb el compromís del 
govern d’incorporar-les al Ple de gener. 

Xerrada del Col·lectiu Solar 

El Col·lectiu Solar —una associació lliure de pro-
pietaris d’habitatges creada amb l’objectiu de 
comprar col·lectivament instal·lacions solars per 
tal d’abaratir entre un 30 i un 40% el cost— ha 
programat una xerrada a Alella per explicar com 
funciona aquesta iniciativa i les avantatges que 
poden tenir els privats que vulguin aprofitar l’ener-
gia solar. La xerrada informativa serà divendres 22 
de febrer a les 19h a les Antigues Escoles Fabra. 

······················································································································································
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·······················································································································································
L’Ajuntament renova la web municipal www.alella.cat i obre un nou portal per difondre les activitats culturals. 
·······················································································································································

Des del 31 de gener es pot navegar per 
la nova web de l’Ajuntament d’Alella. 
L’Ajuntament ha renovat la seva princi-
pal plataforma de comunicació i servei 
a la ciutadania (www.alella.cat) per tal 
de fer-la més atractiva, accessible i 
adaptada al qualsevol dels suports que 
s’utilitzin per a la navegació: mòbil, 
tauleta o ordinador. 

La nova pàgina, que manté l’es-
tructura interna i l’arxiu del domini an-
terior, dóna un paper més rellevant a la 
imatge i es caracteritza per la claredat 
en la presentació dels elements. Des 
de la portada es pot accedir directa-
ment des de diferents bàners i desta-
cats als tràmits i accessos d’interès 
més consultats per la ciutadania. 

També hi ha un apartat destacat 
per els avisos i alertes municipals 
(Ajuntament Informa), agenda i vídeos 
i notícies. En la part inferior de la home 

Webs adaptades a tots els dispositius

s’ubiquen els llistats d’enllaços de tots 
els serveis, informació general i d’inte-
rès, que fins ara estava situada a la 
part esquerra de la pàgina de portada.

Agenda cultural
L’actualització de la pàgina web www.
alella.cat ha coincidit amb l’estrena 
d’una nova plataforma de comunicació 
amb la ciutadania: l’Agenda Cultural 
(www.alella.cat/agendacultural).

La nova web és nodreix de l’agenda 
del web municipal, de manera que es 
simplifica la gestió i es garanteix una 
actualització permanent, però permet 

seleccionar totes les activitats de caire 
cultural, a les qual es pot accedir des 
de la mateixa portada o bé seleccio-
nant la temàtica o l’espai cultural en el 
qual es realitzen. A més, es podrà ac-
cedir directament als esdeveniments 
culturals i festius més destacats. Igual 
que la web municipal, l’Agenda Cultu-
ral també està adaptada per poder na-
vegar còmodament des de qualsevol 
dispositiu. 

La programació i desenvolupament 
de les dues pàgines ha estat realitzada 
per l’empresa arenyenca Ample 24, 
encarregada de la gestió de l’anterior 
pàgina web, que es va posar en marxa 
de 2010 gràcies a la col·laboració de 
la Diputació de Barcelona.

La posada al dia de la nova web 
municipal ha suposat una despesa de 
3.025€. El cost de la creació del portal 
cultural ha estat de 2.000€.

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

Les dues webs són responsives, els 
seus continguts estan adaptats a les 
característiques de qualsevol pantalla o 
dispositiu d’accés. 
···················································
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····················································································································································································································································

La bandera espanyola torna 
a onejar a l’Ajuntament
La bandera espanyola s’ha tornat a 
instal·lar a l’edifici de l’Ajuntament, 
sis anys després d’haver estat reti-
rada, en compliment d’una sentèn-
cia ferma que obliga el Consistori a 
fer complir la llei 39/1981 que re-
gula l’ús i la instal·lació de la ban-
dera espanyola i altres banderes. 
La recuperació de la bandera ha 
estat acompanyada de la col-
locació d’una placa a l’entrada 
principal de l’Ajuntament que diu 
literalment: La bandera espanyola 
oneja a l’Ajuntament d’Alella per 
imperatiu legal i en compliment 
d’una sentència judicial. El tema 
es va debatre en l’apartat de precs i 
preguntes del Ple municipal del 31 
de gener. Els grups municipals de 
PDeCAT i AA-CUP van retreure al 
govern no haver-los informat de la 
instal·lació de la bandera, ni de la 
placa. L’endemà del plenari es va 
haver de retirar la bandera pirata 
que algú va col·locar en lloc de l’es-
panyola. 

Audiència Pública sobre La Serreta
L’Ajuntament ha convocat una Au-
diència Pública monogràfica per 
parlar del Pla Parcial Urbanístic de 
La Serreta i El Pla, en el qual es 
preveuen la construcció de 198 ha-
bitatges, 90 dels quals seran de 
protecció oficial, un sòl de quasi 
4,5 hectàrees per a equipaments 
esportius i de lleure. La sessió és 
oberta a tothom i es farà el dilluns 
18 de febrer a les 19.30h a les An-
tigues Escoles Fabra. 

Dia Internacional de les Dones 

El taxi a demanda va sobre rodes
···································································································
La gestió de petició del servei es trasllada a l’AMTU a partir d’aquest mes. 

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

L’ús del servei del taxi a demanda se-
gueix el seu creixement imparable des 
que es va posar en marxa, de forma pi-
onera, l’any 2010. En els seus gairebé 
9 anys de funcionament, s’han fet prop 
de 22.500 desplaçaments pel poble 
mitjançant aquest sistema de transport 
públic i amb vocació de servei social. 

L’any 2018 es va tancar amb 152 
usuaris, 34 dels quals no formen part 
del col·lectiu de les persones majors de 
65 anys i/o amb diversitat funcional, fí-
sica o sensorial per a les quals es va cre-
ar aquest recurs i que poden utilitzar-lo 
de forma il·limitada. L’any 2013 es va 
ampliar a totes les persones empadrona-
des a Alella però, en aquest cas, amb un 
límit de 6 viatges anuals. El servei funci-
ona de dilluns a divendres, de 7 a 20h. 

Nou telèfon per demanar el servei
A partir del 18 de febrer la gestió del 
servei es farà a través de l’Assocació de 
Municipis per a la Mobilitat i el Trans-
port Urbà (AMTU), trucant al telèfon 
900 69 65 66, amb un mínim de 24 
hores d’antelació, indicant el lloc, l’ho-
ra de la recollida, i les dades del retorn. 
També s’indicarà el nombre de passat-
gers que utilitzaran el servei. Un cop 
gestionada la reserva, la persona bene-

El servei va tancar l’any amb 152 usuaris i usuàries. 

Les destinacions 

Des de la posada en marxa del servei l’abril de 
2010 s’han fet un total de 22.486 viatges amb 
les següents destinacions:

Parades de bus
Plaça de l’Ajuntament
Centre de Salut
Can Lleonart 
Can Gaza
Pavelló Municipal
Jutjat de Pau
Policia Local

ficiària rebrà una trucada de confirma-
ció del servei. Els preus s’han actualit-
zat i el cost del trajecte passa de 6 a 
7€: els usuaris seguiran pagant 2€ i 
l’Ajuntament en pagarà 5€. 

L’Ajuntament i les dues entitats de dones 
del municipi —l’Associació de Dones 
Montserrat Roig i l’Associació Dones Soli-
dàries— han programat conjuntament 
un seguit d’activitats per commemorar 
el 8 de març. Les jornades segueixen la 
línia dels anys anteriors, amb una pro-
gramació pensada per arribar a tot ti-
pus de públic i a totes les edats. Es 
desenvoluparan en diferents escenaris: 
la Biblioteca Ferrer i Guàrdia, Can Ma-
nyé, Can Lleonart i l’Espai Jove, a més 
de la Plaça de l’Ajuntament, entre d’al-
tres. 

El que es pretén amb aquesta com-
memoració és posar consciència en la 
desigualtat que encara existeix a la 
nostra societat i que discrimina les do-
nes. Es reflexionarà sobre els estereo-
tips de gènere, el feminisme, les relaci-
ons afectives alternatives, la 
desmitificació de l’amor romàntic; es 
donarà veu a les dones i es comparti-
ran sabers i cures. Les activitats són 
obertes a tothom. Us convidem a parti-
cipar-hi! 

Podeu trobar més informació a 
www.alella.cat/diadones.

8.655 viatges
4.302 viatges
4.158 viatges
2.723 viatges
1.852 viatges

728 viatges
41 viatges
7 viatges
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Recursos per ajudar a triar la via

Portes obertes a les escoles
···································································································
Els centres educatius obren les seves portes a les famílies abans de les 
preinscripcions escolars del curs 2019-2020. 

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

Institut Alella
Dilluns 25 de febrer, 17h. ESO
Dilluns 29 d’abril, 17h. Batxillerat i Cicles 
Escola Fabra
Dimarts 5 de març, 17h
Escola La Serreta
Divendres 15 de març, 17h
Llar d’infants municipal Els Pinyons
Del 22 al 26 d’abril, de 10 a 11h i de 15 a 16h 
El col·legi Santa Maria del Pino
Entrevistes personalitzades
Llar d’infants La Caseta 
Entrevistes personalitzades
Montessori Village Maresme 
Entrevistes personalitzades

Portes obertes
Durant el mes de febrer es preveu que 
la Generalitat publiqui la resolució per 
la qual s’inicia el procés de preinscrip-
cions del curs 2019-2020. El calenda-
ri previst de preinscripcions és del 29 
de març al 9 d’abril per al segon cicle 
d’infantil, primària i secundària obliga-
tòria; primera quinzena de maig per al 
Batxillerat i segona quinzena de maig 
per als cicles formatius, arts plàstiques 
i disseny. 

Per tal d’ensenyar les instal·lacions 
i donar a conèixer els seus projectes 
educatius, els centres educatius d’Ale-
lla han programat jornades de portes 
obertes perquè les famílies a triar esco-
la per al proper curs. 

Més informació www.alella.cat/
educacio.

L'Ajuntament organitza la segona Set-
mana de l'Orientació Educativa Tria la 
Via amb l'objectiu de facilitar al jovent 
i les seves famílies informació de tot el 
ventall de itineraris formatius que te-
nen a l'abast per tal de continuar el 
camí formatiu i professional. 

Es tracta d'un conjunt d'activitats —
xerrades, tallers, conferències— progra-
mades del 18 al 22 de febrer de 2019 
adreçades a empoderar als joves i les 
joves perquè puguin decidir sobre el seu 

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

Formació sobre equitat de gènere
Dins dels treball que ve realitzant 
l’Ajuntament per incorporar la pers-
pectiva de gènere com eix transver-
sal de la política municipal, el 24 
de gener va tenir lloc una sessió 
formativa adreçada a tots els càr-
recs electes de l’Ajuntament. Dirigi-
da per l’entitat Fil a l’Agulla, la ses-
sió tenia per objectiu sensibilitzar 
els regidors i regidores sobre la ne-
cessitat de traslladar al Ple les bo-
nes pràctiques en matèria de pers-
pectiva de gènere i combatre els 
aspectes estructurals que encara 
generen desigualtats i sexisme. La 
trobada forma part de les accions 
del Pla Local d’Equitat que promou 
la Regidoria d’Equitat. 

Dues noves propostes esportives
L’Àrea d’Esports inicia el proper 
mes de març dues activitats adre-
çades a fomentar la pràctica de 
l’esport de lleure i salut. La primera 
es posa en marxa el 5 de març i 
consisteix en una sortida per les 
Rutes Saludables, amb l’acompa-
nyament d’un monitor/a. Aquesta 
activitat és gratuïta i es farà cada 
dimarts a les 10h. El punt de troba-
da és el cartell de les rutes, a Can 
Lleonart. La segona són les sessi-
ons de multiesport per a adults, 
adreçada a persones que vulguin 
fer esport de lleure amb una progra-
mació variada (trial-running, escala-
da, orientació, esports d’equip...). 
Serà cada dimecres, de 20 a 21.30h 
al Pavelló Municipal d’Esports a par-
tir del 6 de març. El preu és de 20€ 
al mes. 

5è concurs melmelades de taronja
El Mercat Municipal organitza el 5è 
Concurs de Melmelada de Taronja 
Ecològica. Les inscripcions es fan 
del 15 al 22 de febrer a la parada I 
Love Bio. Hi ha tres categories: tra-
dicional, innovadora i saludable. 
Serà el 23 de febrer a les 11h a la 
Porxada del Mercat. 

futur acadèmic i/o laboral amb el mà-
xim d'eines i coneixements possibles. 

El punt de partida del Tria la Via 
serà el 18 de febrer a les 9h, amb l’ac-
te inaugural que tindrà lloc a l’Institut 
Alella. La resta de tallers i activitats es 
faran a l’Espai Jove. 

Tots els tallers i xerrades són gra-
tuïts i oberts a tothom, només cal fer 
la inscripció prèvia emplenant el for-
mulari de la pàgina web www.alella.
cat/trialavia. 
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····················································································································································································································································

Mans per la pau 
Més de 370 alumnes dels 7 centres 
educatius i i del PFI-PTT Baix Ma-
resme, van participar el 30 de ge-
ner en l’acte de celebració del Dia 
escolar de la No-violència i la Pau, 
amb el lema “Ens donem la mà per 
la pau”. És el tercer any que s’orga-
nitza aquesta activitat promoguda 
per la Comissió de Festes i Tradici-
ons del Consell Escolar Municipal, 
per promoure valors com la pau i la 
tolerància.

Nou tastet d’instruments 
Un cop finalitzat el primer grup, 
s’obren les inscripcions del segon 
grup d’alumnes per fer el tastet 
d’instruments, activitat emmarcada 
dins del programa per a afavorir ac-
tivitats musicals “Alella Viu la Músi-
ca”, que promou l’Ajuntament amb 
el Centre d’Estudis Musicals Ressò. 
Són sessions gratuïtes de mitjà 
hora per facilitar els infants, de 7 a 
10 anys, un primer contacte amb 
diversos instruments (violí, piano, 
violoncel,flauta i guitarra). Les ins-
cripcions es fan a Ressò fins al 15 
de febrer. 

Festa de Carnestoltes el 3 de març
La cita amb la Festa del Carnestoltes 
és el 3 de març a partir de les 11h a 
la Plaça de l’Ajuntament. Hi haurà 
xocolatada popular, una cercavila 
amb els Timbalers del Most i l’es-
pectacle familiar Farsa de farsants. 

Tres tombs per Alella 
Desenes de cavalls i carruatges van 
desfilar pels carrers d’Alella el 27 
de gener, als Tres Tombs organitzats 
pels Trabucaires del Vi d’Alella amb 
la col·laboració de l’Ajuntament. 

L’Oficina de Turisme canvia de look

Nova temporada i nova imatge. Coinci-
dint amb l’inici de la nova programació 
amb la primera sessió dels Diumenges 
de Vins, l’Oficina de Turisme va estre-
nar el passat 27 de gener un nou look. 
Seguint les directrius de les interioris-
tes, Natàlia i Dolors Roma, l’espai ha 
estat transformat amb un disseny més 
actual i adequat a les dimensions i les 
necessitats d’aquest tipus de servei. 
S’han substituït els mobles de fusta, 
per un mobiliari més actual i s’ha 
instal·lat un vinil de grans dimensions 
amb una foto de vinya, amb l’objectiu 
de promocionar el municipi com a ca-
pital de la DO Alella i donar la sensació 
al visitant que ha arribat a una destina-
ció vitivinícola. 

La renovació de l’espai interior 
s’afegeix a la reforma dels exteriors al 
pati de Can Lleonart, amb la instal-
lació d’una gran pèrgola de fusta per 
fer més còmoda l’estada de les perso-
nes assistents a les diferents activitats 
que s’organitzen en aquest espai, com 
ara l’Enotast mensual programat per 
l’Oficina de Turisme. El cost de la refor-
ma ha superat els 34.000€.

Recuperació del servei d’enoteca
L’estrena dels Diumenges de Vins i de 
la nova decoració, va coincidir també 
amb la posada en marxa del servei 
d’enoteca. Cada mes es podran tastar 
tres referències diferents de vins del ter-
ritori DO Alella a un preu de 2.5€ per 
copa. El tast anirà acompanyat d’una 
petita explicació per part del personal 
de l’Oficina de Turisme sobre les carac-
terístiques del vi i el celler elaborador.

Rutes patrimonials el segon diumenge
Igual que es van fixar les dates dels 
Diumenges de Vins i els Diumenges de 
Most per a l’últim diumenge de cada 
mes, també s’ha fixat un dia fix per a 
les rutes i visites guiades per donar a 
conèixer el patrimoni natural, cultural i 
històric del municipi. Serà sempre el 
segon diumenge de cada mes.

El programa de l’any inclou set sor-

L’Enotast es farà l’últim diumenge de mes al migdia. 

···································································································
L’espai estrena nova imatge i recupera el servei d’enoteca. 

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

Rutes de natura i patrimoni

Rutes pel patrimoni natural
La Ruta de les Fonts 10 de febrer
La Vall de Rials 14 d’abril
Antics camins veïnals 13 d’octubre

Visites al nucli del poble
Alella 1000 anys d’història 10 de març
Les cases senyorials d’Alella 12 de maig
El modernisme a Alella 10 de novembre

tides: quatre de patrimoni natural i tres 
de patrimoni històric i arquitectònic.  
Els itineraris de natura, es faran per di-
ferents zones del Parc Serralada Litoral 
i el Parc Serralada de Marina, i perme-
tran descobrir el paisatge i el patrimoni 
natural del poble, marcat per la vinya i 
la cultura vitivinícola. Són aptes per a 
públic infantil, ja que durant les matei-
xes s’explicaran llegendes relacionades 
amb els indrets que es visitaran i es fa-
ran activitats d’orientació, que els in-
fants hauran de resoldre. El preu per a 
majors d’edat és de 4€, de 9 a 17 anys 
es paga 2€ i és gratuït per infants de 0 
a 8 anys. 

Les visites pel nucli d’Alella s’adre-
cen al públic adult. Són dues hores de 
recorregut per descobrir el patrimoni his-
tòric i arquitectònic del municipi. El punt 
de trobada és a les 10h a l’Oficina de 
Turisme. La visita acaba amb ’una copa 
de vi DO Alella. El preu és de 5€. Més 
informació a www.alella.cat/turisme.
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XXXVI edició de la Mostra Literària
Del 18 de febrer a 29 de març es 
poden presentar a Can Lleonart els 
treballs de la fase local de la XXXI 
Mostra Literària del Maresme. 
www.alella.cat/mostraliteraria.

En marxa el Vinstagram 2019
Les biblioteques que formen part 
del projecte Biblioteques amb DO 
de la DO Alella, organitzen el segon 
concurs fotogràfic d’Instagram 
Vinstagram DO Alella 2019. Per 
participar-hi cal publicar una foto 
relacionada amb el món del vi (vi-
nyes, paisatge, patrimoni, cellers, 
enoturisme, moments, festes...) a 
Instagram a través del propi perfil, 
posar un títol, geolocalitzar la foto-
grafia en el municipi on s’ha fet, 
mencionar una de les biblioteques 

que formen part de la DO Alella en 
el títol de la imatge i etiquetar-la 
amb el hashtag #vinstagramdoale-
lla2019. Les fotografies presenta-
des al concurs també s’han d’envi-
ar per correu electrònic a 
vinstagramdoalella2019@gmail.
com indicant: títol de la fotografia, 
lloc en el què està presa, nom i cog-
nom de l’autor/a, municipi de resi-
dència i telèfon i adreça electrònica 
de contacte. No hi ha límit de foto-
grafies per presentar en el concurs. 
Les fotografies s’han de publicar 
entre el 15 de gener i el 31 de març 
de 2019. No s’acceptaran fotogra-
fies publicades fora de termini. Un 
jurat professional seleccionarà 21 
fotografies, d’entre les quals es tria-
rà les dues millors, que seran pre-
miades. També es premiarà la que 
tingui més likes. Participen al Vins-
tagram les biblioteques d’Alella, 
Cabrera de Mar, Cabrils, El Mas-
nou, Granollers, Llinars del Vallès, 
Martorelles, Sant Fost de Campsen-
telles, Teià, Tiana, Vilanova del Va-
llès i Vilassar de Dalt.

La Biblioteca Ferrer i Guàrdia organitza 
aquest mes de febrer la segona edició 
del cicle de novel·la negra batejada 
amb el nom de Crims.DOAlella, que es 
va estrenar l’any passat a patir d’una 
primera experiència de l’any anterior a 
l’entorn d’aquesta temàtica literària. 

En aquesta segona edició s'ha pro-
gramat el club de lectura, el dijous 7 
de febrer, amb la novel·la Dos taüts 
negres i dos de blancs i tres presenta-
cions de llibres: El Fals thriller del car-
rer d’en Roig, el dimarts 12 de febrer a 
les 20h; No diguis res, el divendres 15 

Crims.DOAlella a la Biblioteca 

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

···································································································
El cicle de novel·la negra inclou tres presentacions de llibres, el club de lectura 
i el concurs Negres i encreuats. 

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

Més de 300 atletes al Bosquet

Un total de 310 atletes van participar 
en el 11è Cros que es va celebra el 27 
de gener al circuit del Bosquet. La pro-
va és puntuable per al Circuit de Cros 
Maresmenc i la seva realització va ser 
possible gràcies al suport de diferents 
entitats del municipi i d’un bon nombre 
de voluntaris i voluntàries. 

Les millors marques locals 

Sub 8 masculí Aran Jiménez 
Sub 8 femení Paula Astudillo
Sub 10 masculí Oriol Capella
Sub 10 femení Noa Raja
Sub 12 masculí Pol Tribulietx
Sub 12 femení Gabriela Toombs
Sub 14 masculí Ousmane Corominas
Open masculí Dan Noah Vivas
Open femení Eva Comas 
Màster masculí Daniel Holgado
Màster femení Diana Ruiz  

de febrer a les 20h i Un cadàver inqui-
et, el dilluns 25 de febrer a les 20h.

Negres i encreuats
Del 4 al 25 de febrer es pot participar 
al segon Concurs Crims.DOAlella en el 
què els usuaris i usuàries de la Biblio-
teca podran demostrar el seu coneixe-
ment sobre novel·la negra i participa-
ran en el sorteig d’un lot de llibres i 
productes ben negres. La butlleta es 
pot recollir i entregar omplerta a la Bi-
blioteca. El sorteig es farà el 25 de fe-
brer a les 20.30h.
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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 Bombolla immobiliària a Alella

El govern està disposat a desatendre la petició dels 
4 grups a l’oposició de fer una reflexió profunda del 
sector de la Serreta-El Pla. La operació urbanística 
més gran que s’ha fet mai al poble no té el con-
sens dels representants de grups tant diversos con 
Gent d’Alella, PdCat, AlternativaxAlella-CUP i Alella 
Primer-PSC, aquest últim, soci històric d’ERC. Tots 
els grups li hem demanat al Ple de gener de fer un 
debat rigorós per analitzar l’impacte que tindrà a 
Alella Mar aquests 200 habitatges, que sumaran 
unes 700 persones i un mínim de 300 vehicles més 
circulant per uns carrers estrets i les urbanitzacions 
de Mar i Muntanya, El Canonge, La Gaietana, La 
Soleia, La Solaia i Can Teixidor. Inclús, el regidor 
Josep Bardés va argumentar que si pogués fer mar-
xa enrere i tornar al dia de l’aprovació del POUM, 
el seu vot seria negatiu (ho serien els dos,de gd’A). 
Vist els bunyols de la Vera i de Can Calderó, i a la 
vista de com la promotora està operant a tot Catalu-
nya, (construccions deficients, uniformitat dels pro-
jectes, praxis, ....) estem convençuts que s’han de 
replantejar moltes coses. També els mateixos veïns 
es troben desemparats davant un govern que tira pel 
dret i no els escolta. Aquesta petició de revisar una 
decisió pressa fruit d’una anàlisi que ha quedat ob-
soleta pels canvis que s’estan produint no és nova, 

Per imperatiu legal

L’any 2012, l’Alcalde d’Alella, amb el suport del nos-
tre grup, va prendre la decisió -com molts altres alcal-
des arreu de Catalunya- de retirar la bandera espanyo-
la que onejava a l’edifici consistorial. Davant aquestes 
accions la Delegación del Gobierno en Cataluña va ini-
ciar procediments legals contra diversos Ajuntaments. 
En el cas d’Alella, el 23-11-2015 el jutjat contenciós-
administratiu nº 12 de Barcelona, va fallar “Condenar 
al Ayuntamiento de Alella a la colocación de la bande-
ra española en el exterior del edificio consistorial, en 
los términos establecidos en la Ley 39/81”. Davant 
d’aquesta resolució, l’Ajuntament d’Alella va presentar 
recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya en contra d’aquest dictamen, que va ser deses-
timat el 25-07-2018 i, finalment, el 20 de novembre 
passat el TSJC va “declarar firme la sentencia”, fet 
que comportava el seu obligat compliment.

Durant més de sis anys hem mantingut la nostra 
posició utilitzant tots els recursos i estratègies legals 
possibles per tal d’ajornar la reposició d’aquest sím-
bol imposat, però havent exhaurit tots els mecanis-
mes possibles, hem pres la decisió de tornar-la a 
penjar “per imperatiu legal”. Creiem que, ara més 
que mai, cal actuar amb intel·ligència i escollir bé les 
nostres batalles. Tornaran a venir moments on assu-
mirem els riscos que calgui per continuar avançant, 

ni cap sorpresa. Fa temps que ho diem. Analitzar 
l’impacte en la mobilitat, però també en la comuni-
tat, l’impacte paisatgístic, patrimonial, immobiliari, 
.... és imprescindible. Amb el total secretisme sobre 
els detalls de la operació, tots coincidim i hem de-
manat en el Ple que esperem al proper mandat per 
treballar be aquest tema. No entenem les presses 
ni el perquè deixem que sigui una única empresa 
la que porti el lideratge de la operació. Tampoc es 
justifica pujar-se a la bombolla immobiliària sense 
tenir lligada la construcció de la vivenda social. Ara 
per ara, l’argument que ERC posa sobre la taula: 
“vivenda per a la gent jove”, només és un eslògan 
electoral, perquè la vivenda social no està lligada. 
No feríem més servei al poble si desenvolupéssim la 
zona de La Miralda, que a més d’habitatge és la úni-
ca que pot generar llocs de treballs pels alellencs?
Si vols participar en 
aquest o altres temes que 
et preocupen, et convoca-
rem a la propera assem-
blea. Serà determinant.

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

com hem fet fins a la data quan ha calgut. Aques-
ta és una mesura que, evidentment, no ens satisfà, 
però que han hagut d’acabar adoptant tots els ajun-
taments i càrrecs electes que van decidir arriscar-se 
institucional o personalment i que també va ser la 
que es va aplicar al País Basc en el seu moment i en 
situacions similars. Davant la discrepància i el desen-
cís manifestats en el darrer Ple per part de les altres 
forces sobiranistes per haver cedit davant d’aquesta 
sentència i no haver-la desobeït, tampoc no es va 
aportar per part seva cap proposta alternativa duta a 
terme enlloc. Ho hem fet “per imperatiu legal”. No-
més volem recordar que totes les persones electes 
independentistes, fóssim del partit que fóssim, vam 
prometre el càrrec “per imperatiu legal” en el Ple 
constituent del 12 de juny de 2015. Ja que tot i no 
estar d’acord amb el marc legal que se’ns imposava, 
tots els electes que la vam emprar estàvem conven-
çuts que era la millor, -o potser l’única-, possible en 
aquelles circumstàncies.  Som conscients que estem 
a prop d’unes eleccions municipals i tothom vol posi-
cionar-se i fer proclames, però nosaltres serem fidels 
a una premissa prèvia: no farem batalles per temes 
de país contra cap força independentista, ni ens en-
frontarem demòcrates contra demòcrates. Tots i totes 
tenim un objectiu comú i un opressor a batre.

Mercè Marzo, portaveu del grup 
municipal de Gd’A
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Esteve Garcia-Ossorio 
Barroso 
garciaossobe@alella.cat 

PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ

ALTERNATIVA PER ALELLA-CUP L’art al carrer

Alella excel·leix en moltes, moltíssimes coses, i una 
de les darreres és en l’art al carrer, a l’abast de 
tothom...

Fa uns anys l’Ajuntament va decidir una actu-
ació molt lloable, innovadora i excel·lent: cablejar 
tot el municipi amb fibra òptica. Es van fer estudis, 
pressupostos i plans d’acció.

Però, va venir Telefònica i, a canvi d’algunes 
prebendes, de carències i de permanències, es va 
acordar i decidir que el cablejat el feia Telefònica 
assumint-ne la inversió. Cost 0 immediat pels ale-
llencs, però no de futur...

Telefònica encarregà a la seva subcontractació 
que fes la instal·lació i aquesta va fer la més barata 
possible, però que no és la més econòmica pel po-
ble. Com era d’esperar...

Utilitzant els mateixos pals de fusta de la instal-
lació primitiva del telèfon, que tenen més de 50 
anys, els varen sobrecarregar i sobretensar i hi han 
anat acoblant tot el desenvolupament.

Resultat: pals vinclats, esteses amb vanos bai-
xos, cables agafats amb draps, cables penjant, 
traçats embotits entre l’arbrat i sobre jardins pri-
vats i zones verdes, cables enrotllats als fanals 
d’enllumenat públic, caixes de distribució a l’abast, 
empalmaments al mig de l’estesa...i tot el que hi 

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Maleïdes presses (pel que ens interessa)

Si d’alguna cosa serveixen les eleccions és per a in-
augurar coses. La majoria s’han deixat per a l’últim 
moment, amb independència si aquesta tardança  
ha provocat trastorns als seus usuaris o problemes 
de tota mena per retards injustificats. El  Casal, 
una obra que hauria d’haver estat entregada fa any 
i mig i que molt probablement inaugurarem cinc 
minuts abans que la llei ho impedeixi. Electoralis-
me en estat pur.

Els corre pressa d’aprovar la construcció de 
gairebé 200 habitatges a la Serreta, en un procés 
absolutament opac i sense cap mena de recolza-
ment per part dels membres del Ple que no estem 
a govern. És necessari un debat profund per fer 
les coses el millor possible i que l’impacte d’una 
transformació d’aquestes característiques es pugui 
carregar un model de poble que tots hem recolzat.

Aprovar a correcuita el ROM (Reglament Or-
gànic Municipal), que a 3 mesos d’eleccions vol 
condicionar el funcionament dels futurs membres 
del Ple. ERC no havia tingut cap mena d’interès els 
darrers anys. I ara hem de córrer?

Del famós Hotel als Escolapis res de res. Vam 
perdre l’opció de compra en benefici del projecte, i 
ara ni tenim opció ni tenim projecte. Silenci.

Gasten els diners amb pressa i no s’ocupen de 

vulgueu afegir....Recorda els barris carenciats de 
Buenos Aires o les faveles de Rio. Un pas més en 
la suburbialització d’Alella. Un atemptat a la nor-
mativa i un planter d’avaries que patim i patirem 
els alellencs...i més ara que Telefónica està en pro-
cés de retirar el coure (sense retirar els cables) i 
que només resti la fibra – a Alella encara no, però 
aviat -.

Hi ha un aspecte estètic important, però més 
important és el servei a la gent.

Mentre no es faci una normativa d’integració 
a l’entorn, paisatgística, al medi... (prioritària per 
l’edificació)... seguirem gaudint d’aquest especta-
cle d’art al carrer i patint les avaries...

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

la seguretat del poble. De 21 policies, sols 15 po-
den dur arma. La llei ens permet contractar més 
gent, però a ells no els interessa. 

El que volen és com deia aquell “deixar-ho tot 
lligat i ben lligat”... Desconeixem les motivacions,  
però aquestes presses només creen malestar i des-
confiança.

D’altra banda a nivell de país s’inicia una farsa 
de judici que pretén destruir a gent innocent per 
preservar un estat corrupte i inquisidor. Us volem 
lliures, us volem a casa. Volem que els nostres exi-
liats tornin. Volem Puigdemont President. Cal un 
resultat rotund i inequívoc. Cada poble fa país.

Esteve Garcia-Ossorio, 
portaveu del grup municipal  

JxCAT
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PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS Ha passat amb rapidesa...

Lluny queden les eleccions de 2015 i ara tan 
sols prop de quatre mesos perquè finalitzi aquest 
mandat. Un mandat que ha estat sobretot marcat 
pel procés per la independència de Catalunya, per 
diferents eleccions i un referèndum que no han 
acabat donant cap solució al problema polític que 
estem vivint a Catalunya i Espanya. 

Però també ha estat un mandat en el que s’ha fet 
molta feina mentre hem estat a govern fins octubre 
de 2017. Un pacte de govern que es va trencar en 
un moment en que el sentiment territorial estava en 
el seu punt més àlgid. 

El que voldríem posar en valor; però, és la feina 
feta els anys que hem estat a govern i que queda 
palesa en la bona gestió que hem dut a terme a 
l’hora de portar endavant els projectes que en el seu 
dia presentàvem en el nostre programa electoral i 
que vàrem poder reflectir en el PAM actual.

Per a nosaltres, el benestar social i la promoció 
econòmica junt amb la creació d’ocupació, són eixos 
cabdals que marquen la nostra manera de fer política, 
per això era molt important donar continuïtat a 
projectes com les jornades d’emprenedoria Enlaira’t, 
o les activitats de dinamització comercial, tenint com 
a prioritat principal, dotar de bons recursos l’àrea 
de serveis a les persones. Però també és important 

Glòria Mans
manscg@alella.cat

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP

que el Pla Local de Salut que havíem impulsat des 
d’aquesta àrea quan érem a govern estigui arribant 
a la seva fase final. D’altra banda vàrem poder 
impulsar un projecte esportiu transversal amb noves 
activitats esportives, incrementant els nombre 
d’usuaris de l’EIE o veient finalment fer-se realitat la 
remodelació del camp municipal d’esports. 

D’aquest mandat, ens faltarà saber quan podrà 
entrar en funcionament el nou espai sociocultural, i 
que sens dubte, ens agradaria que es dotés de bons 
continguts, per acostar la cultura a tothom, amb 
teatre de qualitat, dansa, música i cinema.

Caldrà estar atents a com es desenvoluparà 
el creixement del nostre municipi segons el 
POUM i dotar d’habitatge social per a la nostre 
gent jove perquè Alella continuï sent un poble 
intergeneracional i viu en tots els aspectes.
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Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

La fracció orgànica de residus municipals (FORM) són les restes de menjar, petites 
restes de jardineria i altres residus biodegradables. Representa gairebé el 40% del 
pes total de la brossa i es pot reciclar fàcilment. T’expliquem com:

Separa l’orgànica i posa-la al cubell marró airejat dins de bosses compostables. 
Llença les bosses al contenidor marró del carrer. 

Utilitza de forma conjunta cubells ventilats (perforats) i bosses compostables, per 
permetre una bon airejat de la FORM i evitar males olors, lixiviats, embrutiment...

És aconsellable embolicar amb paper de cuina les restes de menjar molt humides 
(peix, carn, etc.), per evitar que suquegin.

No barregis la FORM amb altres residus (plàstics, vidres, medicaments, piles...) 
per millorar la qualitat. 

No llencis líquids (sucs de fruita, caldo o llet) dins el cubell.

També es poden aprofitar els residus orgànics per fer compost casolà i obtenir un 
adob de qualitat per al jardí. 

SI RECICLEM BÉ I LLENCEM EL QUE TOCA, TINDREM BENEFICIS 

Menys costos d’explotació, tractament i gestió per part de les instal·lacions recep-
tores de la FORM. 

Millor qualitat del compost.

Major retorn econòmic.

Menys contaminació.   

Menys residus tractats com a rebuig. 

Més informació a: 
www.alella.cat/mediambient 

Consells per millorar la recollida selectiva de la fracció orgànica

L’Ajuntament fa dos 
lliuraments de bosses 

compostables cada any. Si 
les recolliu aconseguireu 

una bonificació del 10% en 
la taxa de residus. 

Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 27 DE DESEMBRE. Consulteu les actes dels plens municipals al tauler d’anuncis de www.alella.cat

Medalla de plata per la Club de Rugby.
El Ple va aprovar concedir la Medalla d’Alella en la seva ca-
tegoria de Plata, a l’entitat Club Rugby Alella, amb motiu 
dels 25 anys d’existència dedicats a la promoció, manteni-
ment i difusió del rugbi al nostre municipi, en benefici dels 
seus ciutadans i ciutadanes i al servei de l’esport en general.
Aprovat per unanimitat
Aprovació del pla econòmic i financer per a 2018-2020.
El Ple va aprovar el pla econòmic i financer per a 2018 i 
2019, elaborat pel Servei d’Assistència Econòmica i Fi-
nancera de la Diputació, que preveu complir les regles fis-
cals de la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i soste-
nibilitat financera, mantenint la capacitat de finançar els 
compromisos adquirits dins dels límits legals d’estabilitat, 
endeutament i pagament als proveïdors. 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, Gd’A i PDeCA i 
l’abstenció de AA-CUP.
Aprovació definitiva de l’IBI.
El Ple va aprovar definitivament l’ordenança fiscal de l’IBI, 
que inclou una bonificació del 65% per les concessionàries 
de l’Ajuntament, després de rebutjar les al·legacions pre-
sentades per AA-CUP amb el compromís de portar-les al 
Ple de gener com a modificació. 

Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA i PDeCAT i el 
vot en contra de Gd’A i AA-CUP
Delegació de competències al Consell Comarcal en el 
marc del programa de treball i formació. 
El Ple va aprovar acollir-se al programa de treball i for-
mació del SOC, gestionat pel Consell Comarcal del Ma-
resme, per contractar dues persones aturades per a les 
feines de repintat i d’adequació de centres culturals, es-
portius i educatius i altres elements de mobiliari urbà.
Aprovat per unanimitat 
Aprovació del conveni col·lectiu del personal laboral.
El Ple va aprovar el conveni col·lectiu del personal labo-
ral de l’Ajuntament per als anys 2019-2021.
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA i l’abstenció de 
PDeCAT i Gd’A i AA-CUP
Aprovació dels criteris de valoració i repartiment del 
complement de productivitat de 2018. 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA i el vot en con-
tra de Gd’A, PDeCAT i AA-CUP
Moció per denunciar el bloqueig del Tribunal Constitu-
cional.  
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, PDeCAT i AA-
CUP i abstenció Gd’A. 
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Serveis DEIXALLERIA MÒBIL
Del 19 al 24 de febrer i del 19 al 24 de març 
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. Consulteu les dates les properes visites www.alella.cat/busconsum. 

BUS CONSUM

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:   FEBRER - MARÇ

2 i 3 de febrer                             MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
9 i 10 de febrer                           BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
16 i 17 de febrer                         GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
23 i 24 de febrer                         MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
2 i 3 de març                               BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
9 i 10 de març                             GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
16 i 17 de març                           MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
23 i 24 de març                           BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

30 i 31 de març                           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: GENER - 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: 5 d’abril, 17 de maig i 21 de juny, 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
    935 401 386

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.

935 552 339 / 900 696 566 

TAXI A DEMANDA
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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) 

16.30h Escola La Serreta*
Mural obert a La Serreta. 

Divendres 15 de febrer

Acte inaugural a l’Institut 18/02 9h 
Identifica i entrena les teves competències 18/02 11.30h
I després del Batxillerat què? 19/02 13 i 14h
Acaba l’ESO... i ara què? 19/02 19h
Com preparem als alumnes per a les professions del futur 20/02 18h
Emprenedoria i Autoocupació 20/02 19h
Com ens preparem per a les professions del futur 21/02 11 i 12h
I després de l’ESO què? 21/02 10h
Què en trec d’estudiar? 21/02 13h
Com formar-se i acreditar competències? 21/02 18h
Biblioteca humana 22/02 10h
Punt d’orientació personalitzada 22/02 10h

Més informació i inscripcions a alella.cat/trialavia

Tria la Via, a l’Espai Jove 

19.45h Espai Jove*
Workshops de ioga. Obert a tothom. www.alella.cat/espai16-30

Dimarts 12 de febrer

19h Can Lleonart*
Tertúlia. El llarg adéu (a Espanya). A càrrec de l’escriptor, periodista 
i polític català. Gratuït. www.canlleonart.com.

Dijous 21 de febrer

11h Porxada del Mercat Municipal*
V Concurs Melmelada taronja ecològica amarga. Inscripcions a I Love 
Bio. Tradicional, innovadora, saludable. Degustació popular. 

14h Can Gaza
6a Calçotada de l’Associació de Gent Gran Can Gaza. 
Organitza: Associació de Gent Gran Can Gaza. 

Dissabte 23 de febrer 

12h Oficina de Tursime*
Diumenges de Vins. Enotast. Preu: 8 euros. www.alella.cat/turisme

12h Can Lleonart*
Diumenges de Most. Mostast. Preu: 4 euros. www.alella.cat/turisme

Diumenge 24 de febrer

17h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Bibliolab. Super Herois a càrrec d’Espai d’educació artística. Gratuït. 
Cal inscripció prèvia a la b.alella.fg@diba.cat.

Dimarts 26 de febrer 

19.30h Can Lleonart*
Presentació del Pla Local de Salut. Degustació de sucs verds i salu-
dables. Obert a tothom. 

19.30h Can Manyé*
Literatures amb sentits. Idea, coordinació i conducció: Montse Serra, 
periodista. Gratuït. Inscripció prèvia a vinyaserra@gmail.com

Dimecres 27 de febrer 

15.15h Escola La Serreta*
Cafè temàtic. El valor positiu del no. Sessió dinamitzada per la psico-
pedagoga. Inscripcions al mateix centre educatiu. 

Dijous 28 de febrer

7 de febrer Club de lectura Dos taüts negres i dos de blancs
12 de febrer Presentació del llibre El fals thriller del carrer d’en Roig
15 de febrer Presentació del llibre No diguis res
25 de febrer Presentació del llibre Un cadàver inquiet
Del 4 al 25 de febrer Concurs Negres i encreuats.

Més informació a alella.cat/crimsdoalella

Crims.DOAlella, a la Biblioteca

15.15h Llar d’Infants Els Pinyons*
Cafè temàtic. Rutines i hàbits en el dia a dia. Sessió dinamitzada per 
la psicopedagoga. Inscripcions al mateix centre educatiu.

17.30h Can Lleonart*
Cinema social. El abrazo de la serpiente (Colòmbia, 2015). Gratuït. 
Programada per la Comissió de Cooperació Internacional.

19.45h Espai Jove*
Workshops de ioga. Obert a tothom. www.alella.cat/espai16-30 

Dijous 14 de febrer

12h Carrer del Canonge*
Inauguració de la reurbanització del carrer Canonge-La Font i la re-
modelació de la zona verda de la Gaietana. Vermut popular. 

Dissabte 2 de març

17h Institut Alella
Portes obertes a l’Institut Alella per a cursos d’ESO.
Organitza: Institut Alella

Dilluns 25 de febrer

17h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Actes 8M. Hora del conte. Desexplicats, amb Vivim del cuentu.

17h Escola Fabra
Portes obertes a l’Escola Fabra per ensenyar el centre.
Organitza: Escola Fabra

Dimarts 5 de març

20h Can Manyé*
Actes 8M. Performance. De veu en veu, amb Les Mireies. 

Dimecres 6 març

19h Can Lleonart*
Actes 8M. Tertúlia. Feminisme de butxaca, amb Bel Olid, escriptora 

Dijous 7 març

12h Plaça de l’Ajuntament*
Actes 8M. Parades de les associacions i lectura del manifest. 

Divendres 8 març

De 10 a 12h Espai Jove*
Actes 8M. Taller. Poliamor i mites de l’amor romàntic. 

De 10 a 12h Pistes d’entrenament d’Atletisme*
Portes obertes i activitats esportives per estrenar la remodelació de 
les instal·lacions esportives. Vermut popular. 

Dissabte 9 març

10.30h Oficina de Turisme*
Visita guiada. Alella 1.000 anys d’història. Més informació i inscrip-
cions a alella.ofturisme@alella.cat

Diumenge 10 març

Fins al 17 de febrer
“No em va fer Joan Brossa”, de Cabosanroque 

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

Exposició a Can Manyé 



dimarts 5 de març
Hora del conte Desexplicats a càrrec de Vivim del Cuentu.
dimecres 6 de març 
Taller Les màgiques propietats de les espècies, a càrrec de Maria Ojeda.
De veu en veu, a càrrec de Les Mireies. 
dijous 7 de març
Tertúlia Feminisme de butxaca, a càrrec de Bel Olid.
divendres 8 de març
Acte institucional, lectura del manifest i activitats de les entitats de dones d’Alella.
dissabte 9 de març
Taller Poliamor i mites de l’amor romàntic, a càrrec de Sandra Bravo.
Lliurament de premis V Campionat de Canastra i sopar Dia Internacional de les Dones
dijous 14 de març
Taller Gimnàstica abdominal i sol pelvià, a càrrec de Dolors Maset.

www.alella.cat/diadones

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
8 DE MARÇ 

Audiència pública 
municipal

Dijous 18 de febrer, 
A les 19.30h, 
A les Antigues Escoles Fabra

Presentació del Pla Parcial 
La Serreta-El Pla

Obert a tothom. 
Veniu i participeu!


