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El Pla Parcial de la Serreta i El Pla 
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supera la barrera del 50%
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Obrim l’espai    
 L’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella comença la 
programació amb espectacles de teatre, música i dansa. 
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El pla de la Serreta
Millores a les pistes d’atletisme

Aquesta és la darrera vegada abans de les eleccions munici-
pals que em dirigeixo a vosaltres des d’aquest espai. Com ja 
sabeu, el passat mes de juliol vaig anunciar que no tornaria a 
optar a la reelecció. Han estat setze anys que he tingut l’ho-
nor de servir al poble d’Alella i a la seva gent.

Setze anys en què Alella ha avançat, ha millorat els seus 
equipaments, les seves infraestructures, els seus espais pú-
blics i els serveis que l’Ajuntament ofereix a les persones.

Setze anys en els què m’han acompanyat en aquesta tasca 
de servei públic regidors i regidores al govern, i un munt de 
persones treballadores de l’Ajuntament. A totes elles els vull 
agrair infinitament el seu esforç i la seva dedicació a fer 
d’Alella un poble millor per viure-hi.

Fa quatre anys, en el darrer escrit del mandat, apuntava els 
dos grans reptes pendents de tots els que ens vam trobar per 
allà l’any 2003 quan tot va començar: el Casal i la Torre del 
Governador. El nou Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella 
obrirà les seves portes aquest mes d’abril amb una programa-
ció que farà donar un salt quantitatiu i qualitatiu a l’oferta 
cultural del nostre poble. La proposta per a un hotel a la 
Torre del Governador prendrà forma amb l’inici de la tramita-
ció del document urbanístic que en defineix el seu futur.

Però el que hem fet fins ara no s’acaba aquí. El model de 
poble que hem dibuixat tots aquests anys continua amb la 
Fàbrica de Pintures com a futura biblioteca, el Passeig de la 
Riera que continua allargant-se i que tindrà projecte per al 
seu tram entre Can Lleonart i el Canonge el proper mandat, 
el futur empresarial de La Miralda, la futura zona esportiva 
del Pla o els 90 habitatges de protecció a La Serreta.

Deixem un projecte il·lusionant per poder-lo continuar, si és 
la vostra voluntat i la de les persones que assumeixin la res-
ponsabilitat de govern a partir del mes de juny.

La millora contínua i la cerca del bé comú han esta els mo-
tors del meu pas per l’Ajuntament d’Alella. Moltes gràcies per 
haver-me permès estar al servei del nostre poble. 
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L’Espai d’Arts Escèniques aixeca el teló
·······················································································································································
L’obra de teatre “El Llibertí”, amb Abel Folk, serà l’estrena de l’equipament el 26 d’abril. 
·······················································································································································

S’ha fet esperar durant molts anys, 
però ja està a punt d’arribar. Si no hi 
ha imprevistos de darrera hora, el pro-
per divendres 26 d’abril s’aixecarà el 
teló de l’Espai d’Arts Escèniques Casal 
d’Alella. I ho farà amb un actor de casa 
nostra, Abel Folk, protagonista, junta-
ment amb Àngels Gonyalons, del mun-
tatge teatral El Llibertí, dirigit per Joan 
Lluís Bozzo. 

Estava previst fer una jornada de 
portes obertes a finals de març per tal 
que la ciutadania pogués conèixer el 
nou espai, però la precipitada convo-
catòria electoral del 28 d’abril ha fet 
impossible aquesta proposta, que ha 
quedat ajornada a l’1 de juny, un cop 
celebrades les Eleccions Municipals. 

Mentre es donen els darrers retocs 
a l’equipament, que ha d’esdevenir un 
nou referent cultural al municipi, des de 
l’àrea de Cultura ens proposen un tas-
tet del que serà, a partir del proper mes 
d’octubre, la programació estable de l’es-
pai. A més de l’estrena amb El Llibertí, 
s’han programat espectacles i propostes 
de disciplines artístiques diverses, amb 
el propòsit que diferents segments de pú-
blic descobreixin i es familiaritzin amb el 
nou espai escènic i cultural. Després del 
teatre arribarà la dansa, amb l’espectacle 
Mulïer de Cia. Maduixa, el diumenge 5 
de maig, i la música amb els concerts de 
Pau Vallvé i de l’Orquestra de Cambra de 
l’Empordà, programats per als divendres 
10 i 17 de maig. 

El diumenge 19 de maig serà un bon 
moment per poder descobrir l’espai en 
família, assistint a l’espectacle teatral 
La nena dels Pardals, amb la Tresca i la 
Verdesca. El divendres 31 de maig, l’es-
pai estarà reservat per al col·lectiu de 
més de 65 anys amb la representació 
teatral Alguns neixen estrellats, amb 
l’actor mataroní Joan Pera. Aquesta ac-
tivitat s’emmarca dins de les Jornades 
de la Gent Gran Activa. Podreu trobar 
tota la informació a l’Agenda Cultural 
www.alella.cat/cultura.

Vista interior des de la segona planta. 

Més de 2.000 m2 de superfície 
Per les seves dimensions i les seves ca-
racterístiques el nou espai cultural per-
metrà donar cabuda a moltes propos-
tes escèniques que fins ara no s’havien 
pogut acollir, i oferirà unes magnífiques 
instal·lacions on continuar desenvolu-
pant activitats formatives amb molta 
més comoditat. Situat entre els carrers 
de Santa Madrona, Santa Teresa i la 
plaça de Can Patatina, disposa d’una 
superfície construïda de 2.162 m2, re-
partits en tres plantes, més una part 
soterrània vinculada a l’espai escènic.

L’edifici acull, a la planta baixa, una 
sala polivalent d’uns 500 m2, més ma-
gatzems, camerinos, zones tècniques, 
serveis i zones comuns, que, en con-
junt, superen els 800 m2. Està dotada 
de grades retràctils amb capacitat per 
a 255 espectadors i amb un aforament 
previst, a peu dret, de 400 persones. La 
primera planta acull els despatxos d’ad-
ministració i a la Sala Carquefou, un es-
pai polivalent amb capacitat per a unes 
70 persones. A la planta superior, el nou 
equipament disposa d’un ampli espai 
per a l’escola de dansa, amb els vesti-
dors corresponents, un espai destinat a 
l’activitat musical i tres bucs d’assajos.

El Casal d’Alella
Fruit de l’acord signat entre l’Ajunta-
ment i l’Associació Casal d’Alella l’any 
2014, —un cop descartada l’opció de 
tirar endavant la construcció d’un nou 
equipament a Can Calderó— l’entitat 
va cedir a l’Ajuntament la propietat de 
la finca del carrer de Santa Madrona, 
12, d’una superfície d’uns 600 m2. 

Per fer realitat l’actual projecte, 
l’Ajuntament ha hagut d’adquirit una 
finca i quatre porcions de terreny an-
nexos a la propietat cedida pel Casal 
d’Alella, per arribar als més de 900 
m2 que ocupa l’actual solar. Tal com 
recollia aquell acord, l’Ajuntament ce-
deix a l’Associació Casal d’Alella l’ús 
d’una part de les noves instal·lacions 
que es lliuren totalment equipades; en 
concret d’un espais de més de 250 m2 
destinats a local social, oficines i bar. 
Aquest servei el gestionarà la pròpia 
entitat i donarà servei a tot l’equipa-
ment. 

L’accés a l’Espai d’Arts Escèniques 
es fa des de la plaça de Can Patatina 
i l’entrada principal al local social del 
Casal d’Alella des del carrer de Santa 
Madrona, amb un accés alternatiu al 
bar per la mateixa plaça.
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·······················································································································································
El Pla Parcial de La Serreta i El Pla, aprovat inicialment, estarà a exposició pública fins al 28 de març. 
·······················································································································································

El pla de La Serreta

Millores a la pista d’entrenament d’atletisme
El Club Esportiu Serra Marina va estre-
nar amb una jornada esportiva el pas-
sat 9 de març les darreres intervenci-
ons de millora realitzades per 
l’Ajuntament a la Pista d’Entrenament 
d’Atletisme Josep Maria Pareras. 

Els treballs s’han fet aprofitant la 
reforma del Camp d’Esports Municipal, 
ja que s’ha pogut reaprofitar part de la 
gespa artificial retirada d’aquest equi-
pament esportiu per instal·lar-la a la 
part interior de les pistes, arranjant les 
imperfeccions del terreny i millorant 
l’estat general per a la pràctica esporti-

va. Paral·lelament s’ha renovat la pavi-
mentació asfàltica de les pistes i s’ha 
repintat tot el recorregut. Els treballs 
van ser adjudicats a l’empresa Obres i 
Paviments Brossa SA per un import de 
48.164€.

L’any 2014 es van invertir prop de 
80.000€ en la remodelació i millora 
de les instal·lacions. La reforma va 
consistir en la instal·lació de quatre 
mòduls prefabricats habilitats com a 
gimnàs i sala de reunions i l’arranja-
ment de l’edifici de vestidors i l’oficina 
del Club Esportiu Serra Marina. 

Superfície total: 90.532 m2

Superfície El Pla: 48.170 m2

Superfície La Serreta: 42.362 m2

Vials: 23.589 m2

Zones verdes: 12.087 m2

Equipaments: 31.205 m2

Comercial: 1.500 m2

Habitatge: 19.000 m2 
Número d’habitatges: 198
Habitatges protegits: 90
Places aparcament: 327         

Les xifres principals 

La Junta de Govern va aprovar inicial-
ment el passat 7 de febrer el Pla Parci-
al Urbanístic del Sector La Serreta i El 
Pla, promogut per la societat Corpedifi-
cacions SL. Es tracta de l’operació ur-
banística més important recollida al 
POUM, juntament amb el sector eco-
nòmic i comercial de La Miralda.

El Pla Parcial, que està a exposició 
pública fins al 28 de març, contempla 
la construcció de 198 habitatges, 90 
dels quals seran de protecció oficial, a 
la zona de La Serreta i un sistema 
d’equipaments esportius a l’aire lliure a 
la zona del Pla que formarà part i com-
pletarà el recorregut esportiu situat a 
l’entorn de la Creu de Pedra. 

Pel que fa al subsector de La Serre-
ta, es planteja la construcció de 198 
habitatges repartits en tres illes amb 
una quinzena d’edificis de planta baixa 
més 2. A la illa 1, a tocar del carrer de 
La Serreta, es concentraran tots els ha-
bitatges protegits de règim general i 
una part dels concertats i també els 
1.500 m2 de sostre comercial, junta-
ment amb el sòl de cessió per a equi-
paments públics (a l’entorn de 
2.700m2) que es preveuen destinar a 

una nova llar d’infants. En els 6 edificis 
de la illa 2 es concentrarien els 78 ha-
bitatges lliures i en la illa 3 es preveuen 
construir 68 unitats, 38 de protecció 
oficial i 30 lliures. 

Pel que fa a l’altre subsector, el d’El 
Pla, es planteja la creació d’un espai 
públic central al llarg del Camí del Mig, 
amb una gran plaça pública a l’alçada 
del Passeig de la Creu de Pedra i dues 
àrees esportives al voltant del carrer de 
Folch i Torres fins a connectar amb el 
carrer del Pla. A l’àrea sud es contem-
pla una pista d’atletisme de 200 m de 
corda, i a la zona nord un conjunt de 
camps i espais per a diferents pràcti-
ques esportives. 

EL PLA 

LA SERRETA Illa 1

Illa 2
Illa 3
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Comencen les obres d’urbanització de la 
Riera fins al Camp Municipal d’Esports 
·······················································································································································
L’actuació de l’anomenat tram A s’ha pogut desencallar després que l’ACA donés el vistiplau al nou projecte. 
·······················································································································································

L’Ajuntament té previst iniciar aquest 
mes de març una obra llargament es-
perada al municipi: la reurbanització 
del tram final de la Riera Coma Clara. 
Aquesta actuació ha de resoldre els 
problemes d’accessibilitat al Camp 
Municipal d’Esports Joaquim Cumellas 
amb l’adequació d’un passeig que per-
metrà anar a peu o en bicicleta des del 
centre del poble fins a la zona esporti-
va, al temps que també millorarà la 
connexió amb el barri d’Alella Parc. 

El projecte, que va ser aprovat inici-
alment l’any 2013 però s’ha hagut de 
modificar per adaptar-lo als requeri-
ments hidràulics i de serveis, contem-
pla la realització d’un passeig d’uns 
330 metres de llargada des del pou 
sorrenc fins a les instal·lacions esporti-
ves. Aquesta actuació donarà continuï-
tat als 700 metres de Riera que ja es-
tan condicionats com a passeig des del 
carrer de Les Heures fins al pou sor-
renc. 

A diferència de les dues fases exe-
cutades amb anterioritat, en aquest 
tram la riera no està canalitzada, fet 
que fa molt més complicada la reurba-
nització ja que s’han hagut de tenir en 
compte molts condicionants hidràulics 
de la llera i les canalitzacions i torrents 
que conflueixen en ella, a més dels re-
queriments que suposa el pas de la 
carretera. 

Tres trams diferenciats 
La solució adoptada consisteix en la 
creació d’un camí rural per a vianants 
de 1,5 m d’amplada mínima situat en-
tre la carretera BP-5002 i la Riera, en 
l’espai de la zona d’arbrat, fora de la 
llera. El traçat es troba definit en tres 
trams diferenciats segons els requeri-
ments del terreny. 

El primer tram s’inicia a la zona del 
pou sorrenc on comença la canalitza-
ció de la Riera. En aquest punt, i al 
costat esquerre de la Riera, es realitza-
rà una desbrossada i adequació de l’es-
pai que hi ha entre el mur de la riera i 
els arbres del límit de la carretera. 

Aquest tram de camí, amb amplada 
variable, es va estretint fins que arriba 
un punt que ja no hi ha amplada sufi-
cient i cal un altre tipus d’actuació. 

En aquest segon tram es proposa la 
construcció d’una passarel·la metàl·lica 
de 75 m formada per baranes estructu-
rals d’acer de 15 mm sobre una base 
de perfils laminats amb terra de reixa. 

El tercer i últim tram arrenca de la 
passarel·la i arriba fins al Camp Munici-

pal d’Esports. A l’inici, degut a la diferèn-
cia de cotes entre la carretera i la Riera, 
caldrà estabilitzar el talús per tal d’asse-
gurar la durabilitat de la plataforma del 
camí i evitar l’erosió de les riuades. Per 
reduir l’impacte visual es projecta una 
solució de contenció de terres mitjançant 
gabions de pedra granítica. A la resta del 
tram s’adequarà el talús existent i la pla-
taforma de pas actual. L’obra s’enllestirà 
amb l’encreuament de la Riera, a tocar 
del Camp Municipal d’Esports, amb una 
escollera formigonada. 

Les obres van ser adjudicades a 
l’empresa Cosplaan Obras y Servicios 
Laantit SL per un import de 257.454€ 
i el termini previst d’execució és de dos 
mesos. 

El projecte preveu la creació d’un camí rural per a vianants de 1,5 metres d’amplada mínima entre la carretera BP-5002 i la llera de la Riera. 

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

Les obres tenen un termini previst 
d’execució de dos mesos i
un import de 257.454 euros.
···················································

L’actuació afecta a una part no canalitzada de la Riera. 
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La recollida selectiva supera el 50%

RESTA
ORGÀNICA 
CARTRÓ 
VIDRE
ENVASOS
DEIXALLERIA
ROBA

TOTAL           

2018
2.832 tones
1.375 tones

318 tones
  284 tones

254 tones
  683 tones 

25 tones 

5.771 tones 

Variació (%)
-1,4 %
-0,4 %

 +13,1 %
+5,6 %

+20,9 %
+7,9 %
-29,4 %

+1,57 %

Les xifres

2017
2.872 tones
1.380 tones

282 tones
269 tones
210 tones

  633 tones 
35 tones 

5.682 tones 

Seguint la tendència dels darrers exer-
cicis, l’any passat es va incrementar el 
volum de residus recollits de forma se-
lectiva superant, per primera vegada, 
la barrera del 50%, una fita important 
per al municipi. Tot i que es van produ-
ir més residus —89 tones més que 
l’any anterior— es va aconseguir aug-
mentar un punt i mig percentuals el 
volum de recollida selectiva arribant 

·······················································································································································
L’any passat es van produir un 1,57% més de residus i es va incrementar un 4,61% la recollida selectiva.

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

als 50,93% (l’any 2017 es va assolir 
el 49,45% i el 2016 el 48,42%). 

L’any passat es van recollir un total 
de 5.771 tones, un 1,57% més que al 
2017. La recollida selectiva es va in-
crementar en el seu conjunt un 4,61%, 
passant de 2.809 a 2.939 tones. Per 
contra, la fracció resta (la que no es 
recicla en origen) va baixar un 1,41% 
passant de 2.872 a 2.832 tones. 

Les xifres generals són positives i 
també ho són a nivell particular: cada 
habitant d’Alella va produir 509 kg. 
D’aquests 301 kg (9 kg més que al 
2017) es van dipositar a alguns dels 
contenidors de recollida selectiva o a la 
deixalleria i 290 kg  van anar a parar a 
la resta (8 kg menys que al 2017).

Tot i que la tendència és positiva 
encara hi ha molt camí per recórrer, ja 
que la majoria de residus que es llen-
cen com a resta es podrien reciclar. 

Recollida de voluminosos  
D’altra banda, l’any passat es van de-
tectar moltes actuacions incíviques a 
les àrees de recollida, amb l’abandona-
ment de mobles i voluminosos.  Aquest 
tipus de residus no es poden deixar ni al 
costat ni dins dels contenidors del car-
rer, ni a cap altre indret del poble. Cal 
portar-los directament a la deixalleria 
fixa o bé concertar la recollida dels resi-
dus trucant al telèfon 93 790 55 60.

Es tracta d’un servei gratuït que es 
presta tres dies a la setmana: dilluns, 
dimecres i divendres.

Prohibit fer foc fins al 15 d’octubre
Del 15 de març al 15 d’octubre 
està prohibit fer foc en els terrenys 
forestals poblats o no per espècies 
arbòries i els 500 metres que els 
envolten, segons el que estableix el 
Decret 64/1995 de la Generalitat, 
per prevenir incendis forestals. Està 
prohibit cremar rostolls, marges i 
restes d’aprofitaments forestals, 
agrícoles o de jardineria i fer focs 
d’esbarjo. El Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació pot autoritzar, de manera 
extraordinària, realitzar determi-
nats treballs i activitats. Per a obte-
nir aquest permís, cal presentar la 
sol·licitud a les oficines comarcals 
del departament. 

Exposició del cens electoral 
Amb motiu de les properes Eleccions 
Generals del 28 d’abril, les llistes elec-
torals d’Alella podran ser consultades i, 
si escau, s’hi podran presentar recla-
macions, de l’11 al 18 de març, amb-
dós inclosos, a l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania de l’Ajuntament. Per poder 
consultar l’inscripció al cens cal identi-
ficar-se amb un dels documents vàlids 
per a l’acte de votació (DNI, passaport 
o permís de conduir on aparegui la fo-
tografia del titular...). 

L’horari d’atenció al públic és de di-
lluns a divendres de 8.30 a 14h i di-
jous de 8.30 a 14h i 16.15 a 19h. 

També es poden consultar amb certifi-
cat electrònic a través de la Seu Elec-
trònic de l’Institut Nacional d’Estadísti-
ca https://sede.ine.gob.es/. A l’abril es 
podrà tornar a consultar el cens electo-
ral per a les Eleccions Municipals del 
26 de maig. 

Dos mesos sense El Full
Atenent a la convocatòria electoral del 
26 de maig no es publicaran les edici-
ons d’El Full dels mesos d’abril i maig. 
L’edició de març s’amplia i s’endarre-
reix el repartiment. El proper número 
es distribuirà després de les eleccions. 

··············································································
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Millores als carrers Canonge i La 
Font i la zona verda de La Gaietana

L’Ajuntament va inaugurar el 2 de març 
els treballs de reurbanització dels car-
rers Canonge i La Font i la remodelació 
de la zona verda de La Gaietana. L’ac-
tuació ha permès de millorar l’accessi-
bilitat en aquest sector, amb la recon-
versió dels carrers en vials de prioritat 
invertida i voreres més amplies. Els 
treballs es van adjudicar a Cosplaan 
Obras y Servicios Laantit SL per un im-
port de 228.446€. 

Coincidint amb la reforma d’aquest 
sector, també s’han fet treballs d’arran-
jament de la zona verda de La Gaieta-
na. L’espai ha estat condicionat amb la 
neteja del terreny i l’habilitació d’un 
recorregut en forma de diferents terras-
ses, delimitat per tanques de fusta si-
milars a la de la resta de zones verdes 
del municipi. També s’ha reformat l’en-
llumenat públic de la zona. 

Inauguració de la reurbanització dels carrers.

La Sala de Plens es posa al dia 

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

La Policia intervé 15 kg de 
marihuana 
La Policia Local d’Alella va intervenir 
14,8 kg de marihuana en una opera-
ció policial que es va dur a terme el 
passat 19 de febrer. La droga va ser 
descoberta en un vehicle d'alta gam-
ma que va ser aturat a la Rambla 
d'Àngel Guimerà gràcies a la col-
laboració ciutadana i després que el 
cos policial fes un seguiment del ve-
hicle. A l'operació va ser detingut el 
conductor del vehicle, veí del Mas-
nou i, posteriorment i un cop avisats 
de l'operació, el cos de Mossos d'Es-
quadra va detenir un veí d'Alella, re-
sident a l'habitatge del qual procedia 
la droga decomissada. Tots dos van 
ser posats a disposició judicial i van 
quedar en llibertat després de decla-
rar acusats d'un presumpte delicte 
contra la salut pública. S'estima que 
el preu de la droga podria arribar als 
90.000€ al mercat negre. 

Convocatòria de dues beques per 
realitzar estades solidàries a Mèxic 
Si teniu més de 20 anys i almenys 
dos anys d’empadronament a Alella 
reuniu tots els requisits per optar a 
una de les dues beques per fer esta-
des solidàries que programa la Re-
gidoria de Cooperació Internacional. 
No hi ha límit màxim d’edat per po-
der participar. L’objectiu de l’estada 
és entrevistar els líders comunitaris 
i enregistrar-ho en vídeo per tal de 
muntar un petit documental a la 
tornada i fer difusió de la seva situ-
ació. L’estada permetrà les persones 
becades accedir a una realitat ocul-
ta als ulls dels turistes. Les estades, 
tenen una durada de dues setma-
nes i mitja, es faran al mes d’agost i 
tindran una nova destinació: Mèxic. 
Les inscripcions es faran del 15 
d’abril al 15 de maig a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania o per In-
ternet (www.alella.cat/tramits). De 
la mà de l’Associació Catalana per 
la Pau, amb gairebé 30 anys d’ex-
periència en la cooperació internaci-
onal, i la seva sòcia a Oaxaca (Mè-
xic), l’Observatori de Drets Humans 
dels Pobles, les persones becades 
podran visitar diferents comunitats 
indígenes mixteques i conèixer en 
primera persona la seva història de 
lluita i resistència. 

La Sala de Plens s'ha renovat per dintre i 
per fora. El Ple de gener va posar en mar-
xa el sistema de vídeo actes i les trans-
missions en vídeo i la sessió de febrer va 
estrenar una sala totalment reformada. 
Les obres han consistit en la instal·lació 
de parquet al terra, la pintura de la sala i 
la renovació de tot l'enllumenat. 

A més s'ha aprofitat la reforma per 
instal·lar un sistema d'aire condicionat, 

nou mobiliari i cortines, i dues pantalles 
de grans dimensions a banda i banda de 
la sala. Igualment, s'ha aixecat una es-
tructura per amagar els equips informà-
tics i de so de la vista del públic, per dar-
rera de les taules que ocupen els càrrecs 
electes. 

La reforma, que s'ha fet en menys 
d'un mes, ha tingut un cost de més de  
46.000€, IVA inclòs. 

Millores a la zona verda de La Gaietana. 

El Ple de febrer va estrenar la reforma de la Sala de Plens que no canviava d’imatge des de fa més de 30 anys. 
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L’Ajuntament posa en marxa un nou sistema 
de tramitació electrònica 
L’Ajuntament està treballant des de fa 
mesos en la posada en marxa d’un nou 
sistema informàtic de tramitació elec-
trònica que culminarà a principis 
d’abril amb la implementació del ges-
tor d’expedients electrònic. 

El sistema, que ja es ve aplicant 
des de fa setmanes en el procés de tre-
ball intern de les diferents àrees de 
l’Ajuntament, es va obrir el 20 de fe-
brer a la ciutadania amb el traspàs dels 
registres d’entrada i sortida a aquesta 
nova plataforma. 

El canvi de sistema suposarà una 
millora en l’organització interna que 
també repercutirà en la ciutadania, a 
l’hora de relacionar-se i fer tràmits amb 

l’Ajuntament i un avenç molt important 
cap el camí de l’administració electrò-
nica. L’Ajuntament va adjudicar a l’em-
presa Audifilm Grupoal Sofware SL, 
per 82.566€,  el contracte del servei 
de consultoria i implantació d’un tre-
ball basat en l’E-SET del Consorci de 
l’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC), i el subministrament d’una so-
lució de software per a la implantació 
de l’administració electrònica amb els 
serveis de manteniment i suport.

Inicialment, i fins la seva implanta-
ció definitiva, pot comportar un alenti-
ment en la tramitació i incrementar el 
temps d’espera a l’Oficina d’Atenció a 
la Ciutadania. El sistema permetrà millorar la tramitació electrònica. 

L’Ajuntament té previst posar en marxa 
a partir del mes d’abril un nou recurs 
que pugui ajudar a prevenir els robato-
ris als domicilis. Es tracta de “Beesafe 
-from Home to town”, una app que 
s’ha creat perquè la ciutadania pugui 
tenir  via directa de connexió i alarma 
amb la policia local, sense intermedia-
ris. L’aplicació, que ja funciona a altres 

municipis com a Matadepera, permet 
que en tan sols 15 segons es puguin 
enviar avisos d’emergència o incidènci-
es urgents als agents més propers. 

A la pantalla principal hi ha quatre 
tipus d’alarmes per activar, en funció 
de l’emergència: en taronja, si hi ha 
intrusos a casa, en blau fosc en cas 
que es tracti d’incidències amb l’alar-
ma de casa, en verd per si es detecta 

activitat sospitosa a alguna casa veïna 
i en blau clar per si s’observa presència 
estranya al carrer. 

Per tal de poder fer ús de l’aplicació, 
prèviament caldrà configurar el perfil 
d’usuari amb la informació de la casa i 
la seva ubicació. L’Ajuntament anima la 
ciutadania a fer servir aquesta eina, un 
com estigui implementada, de manera 
responsable, per tal que es doni prioritat 
als avisos d’emergències urgents i evitar 
que es col·lapsi la Policia Local amb 
alertes innecessàries. L’aplicació ha es-
tat desenvolupada per l’empresa Abalit 
Technologies SL i té un cost de 14.950€.   

Una aplicació de mòbil agilitzarà 
els avisos a la policia

Alella serà un dels primer ajuntaments a tenir l’APP. ···················································

L’aplicació disposa de quatre tipus 
d’alertes en funció de l’emergència de 
la situació que es vol comunicar. 
···················································

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

Queixes per la proliferació de 
colònies de gats i gates
L'Ajuntament i l’Associació per a la 
Defensa dels Animals d'Alella 
(ADANA) desenvolupen, des de fa 
anys, un pla de seguiment i esteri-
lització de gats de carrer per tal de 
controlar les colònies felines del 
municipi, evitant la superpoblació i 
garantint unes bones condicions 
higienicosanitàries. No obstant 
això, en els últims mesos, s’ha de-
tectat un augment de la prolifera-
ció de colònies, fet que ha provocat 
un increment de les queixes veïnals 
relacionades amb aquest tema. Per 
tal d’evitar aquesta situació, l’Ajun-
tament recorda la ciutadania que 
no es poden alimentar els gats de 
carrer, atès que qualsevol interven-
ció aliena a ADANA, pot distorsio-
nar el correcte funcionament de les 
colònies i pot generar-ne de noves 
en pocs mesos, ja que són animals 
que es reprodueixen molt fàcil-
ment. El control i seguiment de les 
colònies de gats del poble no podria 
dur-se a terme sense la col·laboració 
desinteressada de la protectora local. 
Per a més informació o per col·laborar 
com a voluntaris o voluntàries d’ADA-
NA, adreceu-vos a l’Ajuntament. 
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Prova pilot per anar en bus a Can Ruti 

La Generalitat de Catalunya ja té sobre 
la taula la proposta de l’Ajuntament 
per facilitar un mitjà de transport pú-
blic directe entre Alella i l’Hospital Ger-

·······················································································································································
L’Ajuntament ha demanat a la Generalitat fer arribar algunes expedicions de la línia Alella-Circumval·lació fins a 
l’Hospital Germans Trias i Pujol. 

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

mans Trias i Pujol de Badalona durant 
algunes hores del dia. La proposta, 
consensuada amb Sagalés, l’operador 
de les línies urbanes i interurbanes 

d’Alella, preveu fer arribar al centre sa-
nitari 8 expedicions del matí (4 d’ana-
da i 4 de tornada) de la línia Alella-
Circumval·lació. L’horari previst de 
sortida des de la parada de Can Lleo-
nart és a les 7.05, 9.35, 10.35 i 
11.35h.  

La posada en marxa d’aquesta pro-
va pilot, que es preveu iniciar el segon 
trimestre de l’any, un cop es rebi l’au-
torització de la Generalitat, permetrà 
reduir més de la meitat el temps 
d’anada i tornada al centre hospitalari. 
Actualment el viatge s’allarga més 
d’una hora perquè cal agafar dues líni-
es de bus i el tren. Amb la connexió 
directa, el temps d’arribada es redueix 
a 25 minuts des de la parada de Can 
Lleonart fins a l’hospital.  

L’AMTU assumeix la gestió 
del taxi a demanda 
Des del 18 de febrer la gestió de 
sol·licituds per al servei de taxi a 
demanda es gestiona a través de 
l’AMTU, l’Associació de Municipis 

per la Mobilitat i el Transport Urbà, 
de la qual forma part l’Ajuntament. 
Les persones que vulguin sol·licitar 
el servei han de fer la reserva tru-
cant al telèfon 900 69 65 66. La 
reserva s’ha de fer el dia abans, en-
tre les 7h i les 20h, indicant l’ori-
gen i la destinació, l’horari, i les 
persones que utilitzaran el servei. 
Alella va ser pionera en la posada 
en marxa d’un servei que funciona 
des de l’any 2010 al municipi. El 
sistema s’ha estès a poblacions 
com ara Pineda de Mar, Santa Ma-
ria de Palautordera, Sant Antoni i 
Sant Pere de Vilamajor, Santa Su-
sanna, Sant Andreu de Llavaneres, 
entre d’altres. 

Atenció amb cita prèvia a l’ORGT 
···································································································
Des de l’1 de març s’ha habilitat el sistema d’atenció amb cita prèvia per a la 
majoria de tràmits amb l’Organisme de Gestió Tributària. 

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

Des de l’1 de març la sol·licitud de cita 
prèvia per ser atès a les oficines de l’Or-
ganisme de Gestió Tributària (ORGT) de 
la Diputació de Barcelona ha deixat de 
ser voluntària per a convertir-se en obli-
gatòria per a la realització de determi-
nats tràmits. Aquest requeriment no és 
necessari per a la gestió d’un seguit de 
tràmits que es podran continuar realit-
zant sense necessitat de demanar cita 
prèvia (veure el quadre).

El servei de cita prèvia es pot sol-
licitar pels següents canals: accedint a 
la Seu Electrònica de l’ORGT, a través 
de l’adreça orgt.cat/cites, on es mos-
tren les dates i horaris disponibles en 
cada  una de les oficines; o bé contac-
tant telefònicament amb el número 93 
202 98 02. En el moment de concertar 
la cita es demanarà el número de telè-

fon mòbil o l’adreça electrònica a través 
de la qual s’enviarà el recordatori de la 
cita al menys dos dies abans de la data 
d’atenció i es comunicarà les possibles 
incidències en relació a la cita concer-
tada. 

A l’oficina de l’ORGT d’Alella, situa-
da a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania 
de l’Ajuntament, només s’atenen trà-
mits del municipi i altres ens públics 
que es gestionen des d’aquesta oficina.  

Tràmits sense cita prèvia 

Presentació d’escrits i sol·licituds
Domiciliacions dels pagaments de tributs
Obtenció de còpies dels documents a pagar
Justificants de pagaments
Consultar el detall dels embargaments 

La prova pilot es podria posar en marxa, si la Generalitat autoritza el servei, en el segon trimestre de l’any. 

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

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

Nou telèfon 900 696 566. 
··············································
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Membres de l’equip del Sindic de 
Greuges de Catalunya es desplaçaran a 
Alella el 25 de març per atendre totes 

L’equip del Síndic de Greuges de Catalunya
atendrà les consultes a Alella el 25 de març

aquelles persones que vulguin fer con-
sultes o presentar queixes contra les 
administracions i les empreses que 

·······················································································································································
Per demanar visita, cal concertar entrevista trucant al 900 124 124 o enviar un correu a sindic@sindic.cat

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

presten serveis d’interès general (llum, 
aigua, gas, etc.). 

Per demanar visita, prèviament cal 
concertar l’entrevista trucant al telèfon 
900 124 124 o enviant un missatge a 
l’adreça electrònica sindic@sindic.
cat. L’oficina de Síndic de Greuges de 
Catalunya s’instal·larà a les Antigues 
Escoles Fabra i l’horari d’atenció pre-
vist és de 9 a 14h. 

L’oficina de Síndic de Greuges Cata-
lunya va atendre l’any passat 27 petici-
ons —15 consultes i 12 queixes—  de 
ciutadans i ciutadanes d’Alella, 12 
menys que l’any anterior. La major part 
van ser referents a temes de consum, 
tributs i polítiques socials. 

Al conjunt de Catalunya es van ini-
ciar 20.749 actuacions: 10.495 quei-
xes, 9.987 consultes i 267 actuacions 
d’ofici. Al Maresme, l’any passat es 
van iniciar 1.024 actuacions.

Les primeres actuacions del Síndic d’Alella 

El Síndic Municipal de Greuges d’Alella, Raúl Morales, ha atès en 
el seus primers nou mesos de funcions —d’abril a desembre 
de 2018— un total de 9 queixes i 5 consultes de ciutadans i 
ciutadanes d’Alella. De les queixes, 1 va ser derivada per no ser 
competència municipal i les altres 8 van ser contestades per 
l’Ajuntament: 3 de manera favorable, 2 parcialment favorable, 2 
desfavorables i 1 va ser retirada pel mateix ciutadà. Les queixes 
tractades van ser temes relacionats amb les àrees de Serveis 
Municipals i Via Pública, Urbanisme, Medi Ambient, Salut Pú-

blica i Administració. Tal i com estableix el Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges, el Síndic 
presentarà davant del Ple Municipal la memòria de l’any a les actuacions realitzades durant el primer 
quadrimestre de l’any següent. L’oficina de la Sindicatura Municipal de Greuges està ubicada als baixos 
de l’Ajuntament. L’horari d’atenció al públic és dimecres de 12 a 13.30h. Més informació a la pàgina 17 
i a www.alella.cat/sindicgreuges. 

Jornades de la Gent Gran Activa
Alella celebrarà les Jornades de la Gent 
Gran Activa del 28 de maig al 9 de 
juny. En aquesta dotzena edició s’han 
programat una quinzena de propostes 
amb l’objectiu d’animar aquest col-
lectiu a participar i a compartir experi-
ències. Després de la bona acollida de 
l’any passat, enguany el tret de sortida 
de les Jornades serà un pregó protago-
nitzat per personal i residents de les 
fundacions de gent gran del municipi: 
la Fundació Tutelar Santa Clara, la Fun-
dació Aymar i Puig, la Residència les 
Hortènsies i el centre de dia Els Rosers. 

El programa inclou tallers, tertúlies, 
espectacles, activitats esportives i cul-
turals. El Dinar d’Homenatge a la Gent 
Gran serà el 2 de juny i, a diferència de 
les edicions anteriors, no serà el punt i 

final de les Jornades. El programa tam-
bé inclou el recull “Relats des d’Alella” 
i el reconeixement a les parelles que 
celebren les noces d’or, a més de la 
projecció teatral de l’obra Alguns nei-
xen estrellats, amb Joan Pera, que es 
farà al nou Espai d’Arts Escèniques el 
31 de maig. Les inscripcions a les acti-
vitats es faran del 29 d’abril al 10 de 
maig i els tiquets del dinar es poden 
recollir del 13 al 17 de maig. 

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

El Cap del Capde!
La Regidoria d’Adolescència i Jo-
ventut entoma la recta final del 
procés participatiu per concretar el 
contingut del programa del Cap de 
Setmana Jove i començar a treba-
llar en el fill conductor que haurà de 
donar personalitat pròpia a aquesta 
festa. Batejada amb el nom del Cap 
del Capde!, la jornada participativa 
es farà el 23 de març a partir de 
les 11h. A més de decidir les acti-
vitats del programa —entre les més 
d’un centenar de propostes presen-
tades—, els i les joves assistents 
podran formar part del grup impul-
sor que decidirà la temàtica i el fill 
conductor que tindrà el Cap de Set-
mana Jove en les properes edicions. 
Després de la feina es farà un dinar. 
L’acte és obert a joves de 12 a 30 
anys i per assistir-hi cal fer inscrip-
ció a www.alella.cat/capdejove. 
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···································································································

L’Oficina de Turisme rep el
distintiu Biosphere 

L’Oficina de Turisme d’Alella és un 
dels serveis de la comarca distingits 
amb la certificació Biosphere que 
acredita el seu compromís amb la 
sostenibilitat. El segell, impulsat per 
la Diputació i la Cambra de Comerç, 
reconeix les empreses, serveis i des-
tinacions que mostren que segueixen 
un manual de bones pràctiques. En-
guany, han aconseguit aquest distin-
tiu 56 empreses, serveis i instituci-
ons, entre elles allotjaments, oficines 
de turisme, establiments de restaura-
ció, museus, agències i platges. Els 
reconeixements es van lliurar el 7 de 
març a Sant Andreu de Llavaneres. 

Q de Festa per a Alella 

El treball preventiu i de sensibilització  
que l’Ajuntament ve realitzant a l’entorn 
de l’oci s’ha vist recompensat amb l’ob-
tenció del distintiu Q de Festa. És un 
projecte de la Sub-direcció General de 
Drogodependència de la Generalitat per 
a la prevenció i la reducció de riscos en 
el context de l’oci nocturn (consum de 
tòxics, alcohol, agressions masclistes, 
conductes de risc). El distintiu reconeix 
aquells espais de música i ball que 
compten amb un seguit de recursos i 
serveis relacionats amb la salut, el ben-

estar i la qualitat de les persones que hi 
assisteixen. 

Alella és la tercera institució de Ca-
talunya —després de l’Ajuntament de 
Tarragona i la Universitat Autònoma de 
Barcelona— que aconsegueix aquest 
distintiu, gràcies a la tasca duta a ter-
me des de l’Àrea d’Adolescència i Jo-
ventut, en col·laboració d’altres depar-
taments com Equitat, Salut i 
Participació, en l’àmbit de la prevenció 
de situacions de risc en els diferents es-
deveniments festius com el Cap de Set-
mana Jove, la Nit Jove de la Festa Ma-
jor i la Festa de la Verema. També s’ha 
valorat la creació i desenvolupament 
del Protocol d’actuació envers les vio-
lències sexuals i lgtbifòbiques als es-
pais públics d’oci nocturn d’Alella. 

Entre les accions que es duen a ter-
me destaca LA BASE, punt de referèn-
cia en quant a aspectes d’informació, 
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100% al Segell de Transparència

L’any passat es va quedar a tocar i en-
guany s’ha aconseguit arribar al 100% 
dels indicadors de transparència —la 
totalitat dels 52 indicadors avaluats— 
del Segell Infoparticipa que reconeix la 
qualitat i la transparència dels webs 
municipals. Aquest distintiu l’atorga el 
Laboratori de Periodisme i Comunicació 
per a la Ciutadania Plural de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona (UAB) i és 
el màxim reconeixement a la qualitat i a 
la transparència de la comunicació local 
pública en els webs municipals. 

En aquesta darrera avaluació s’ha 
millorat en més d’un punt els resultats 
de l’any anterior, quan es va aconseguir 

···································································································
Alella rep el seu setè Segell Infoparticipa que reconeix la qualitat i la 
transparència de les webs municipals.  

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

el distintiu amb un 98,8%, en complir 
51 dels 52 indicadors establerts. 

El Segell InfoParticipa es va conce-
bre l’any 2013 amb l’objectiu d’incen-
tivar les bones pràctiques en comuni-
cació pública local. L’any 2016 es van 
ampliar els indicadors per adaptar-los 
als paràmetres de la Llei de transpa-
rència. Alella ha rebut el segell en totes 
les edicions. 

El darrer lliurament es va fer el 13 
de març al Rectorat de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i en represen-
tació de l’Ajuntament van assistir la re-
gidora de Comunicació, Anna Alfaro, i el 
regidor de Cultura i Festes, Fede Salas. 

prevenció i cura, situat estratègicament 
en un espai de la festa que compta amb 
persones amb formació específica. A 
LA BASE s’atén el jovent, s’acompanya 
en cas que sigui necessari i es distribu-
eix aigua, preservatius, informació so-
bre l’afectació que pot suposar el con-
sum de tòxics i d’alcohol.

Un altre factor important que s’ha va-
lorat a l’hora de rebre el distintiu de qua-
litat és el servei de bus gratuït que ofereix 
l’Ajuntament a la Festa Major i el Cap de 
Setmana Jove per facilitar el jovent la tor-
nada a casa les nits de concerts. 

A tot Catalunya tenen el distintiu Q 
de Festa! 64 espais, s’han realitzat 230 
sessions amb la participació de 465 
persones de 24 municipis diferents, i  
s’ha format a 380 persones en Dispen-
sació Responsable d’Alcohol. Més in-
formació www.qdefesta.cat  i drogues.
gencat.cat/

·······················································································································································
L’Ajuntament d’Alella és la tercera institució que rep aquest distintiu que atorga la Generalitat per la tasca de preventiva 
a l’entorn de l’oci nocturn. 

·······················································································································································
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El Festival d’Estiu s’obre al territori
··································································································
El celler Can Roda, de Santa Maria de Martorelles, s’afegeix enguany al 

programa del qual ja formen part els cellers Alta Alella i Bouquet d’Alella.

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

Jornades de mobilitat internacional
Les regidories d’Adolescència i Jo-
ventut d’Alella, El Masnou i Teià or-
ganitzen de l’1 al 5 d’abril la Setma-
na de la Mobilitat Internacional. Es 
tracta d’una proposta iniciada l’any 
passat, que inclou diferents sessions 
i xerrades per donar a conèixer tot 
allò que cal saber per moure’s pel 
món: beques, voluntariat, camps de 
treball i intercanvis. Més informació 
a www.alella.cat/setmanamobilitat. 

Primavera a Can Lleonart
A més dels cursos i tallers, la progra-
mació de primavera de Can Lleonart 
arriba farcida de tertúlies i sortides. 
El tertulians del trimestre seran Sor 
Lucia Caram —amb la presentació 
del programa #invulnerables—,  el 
periodista hondureny Milthon Ro-
bles, el divulgador musical Joan Vi-
ves, la periodista Glòria Serra, l’ac-
tivista Míriam Hatibi i el periodista 
Vicenç Villatoro. El programa de 
la temporada inclou cinc sortides: 
una ruta en bicicleta d’Olot a Amer, 
una volta a l’estany de Banyoles, 
una visita a l’exposició de 1.888, 
una travessa de l’Ametlla de Mar a 
l’Ampolla i una altra de Queralbs a 
Ulldeter. Les inscripcions als cursos 
i tallers es fan el 27 i 28 de març 
per als antics alumnes i veïns i veï-
nes d’Alella i a partir del 29 s’obren 
per a tothom. Més informació www.
canlleonart.com. 

La Biblioteca lliura el premi del 
concurs Negres i Encreuats 
Carolina Blanco va ser la guanyado-
ra del primer concurs Negres i En-
creuats organitzat per la Biblioteca 
Ferrer i Guàrdia dins del programa 
d’activitats Crims.DOAlella dedicat 
a la novel·la negra. La seva va ser la 
butlleta guanyadora del sorteig que 
es va fer el 25 de febrer entre les 17 
persones participants en el concurs, 
que està dotat amb lot de llibres i 
productes ben negres. 

El Festival d’Estiu fa quinze 
anys i s’obre al territori amb la 
incorporació del celler Can 
Roda, ubicat a Santa Maria 
de Martorelles. Amb aquest 
nou escenari, ja són tres ce-
llers de la DO Alella —Can Roda, 
Alta Alella i Bouquet d’Alella— 
els que participen a aquest 
esdeveniment cultural, amb 
un programa doble: una pro-
posta musical i enogastrònomica i 
activitats infantils i familiars. 

Del 4 al 13 de juliol
El programa serà ampli i força in-
tens, ja que tots els espectacles es con-
centraran en la primera quinzena de juli-
ol. El punt de partida serà el dijous 4 de 
juliol al celler d’Alta Alella, amb el con-
cert de L’ultim Indi, el nou projecte musi-
cal d’Eduard Costa, exmembre dels 
Amics de les Arts. L’endemà, el divendres 

5 de juliol, es trasllada als Jar-
dins de Cal Marquès, amb l’ac-
tuació de Mishima, cap de 
cartell d’aquesta edició. En 
aquest mateix escenari, el 6 
de juliol reunirà, en una pro-

ducció pròpia, a la Polifònica 
Joia amb el guitarrista i compositor 

Vicenç Martin i la seva Dream Big 
Band. La festa continua l’11 de juli-
ol  al Parc de Can Sors amb  una 
suggerent proposta de la Sant An-
dreu Jazz Band, dirigida per Joan 

Chamorro. 
Les darreres cites seran a Can 

Roda, el 12 de juliol amb una activitat 
infantil i el concert de Sandra Bautista, 
i a Can Bouquet, on està previst finalit-
zar el Festival el 13 de juliol amb una 
proposta infantil i familiar i el concert 
de Joan Masdeu. Les entrades es po-
dran adquirir a partir del 17 de maig 
des del www.festivalaella.cat. 
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Una dotzena d’Espais de Poesia
Tot i que el gruix de les 
activitats es concentra-
ran entre el 3 i el 12 de 
maig, Espais de Poesia 
arrencarà el 27 d’abril a 
les 20h a Can Manyé amb l’espectacle 
Els benaurats, a càrrec de Xavi Lloses, el 
Quartet Brossa i els audiovisuals d’Àlex 
Pallí. La segona cita també serà a Can 
Manyé el 3 de maig amb la inauguració 
de l’exposició “Inventari de Latung La 
La”, de David Ymbernon. 

El programa inclou una desena de 
propostes de diferents formats i escena-
ris: com ara un itinerari poètic a Caldes 
d’Estrac, la primera trobada i fira d’edito-
rials del Maresme a Can Patatina, presen-
tacions de llibres, recitats, club de lectu-
ra, poetada jove, espectacles i lliurament 
de premis de la fase local de la Mostra 
Literària del Maresme. 

Més d’una vinte-
na de poetes seran 
presents als Espais 
de Poesia ja sigui 
amb la seva pròpia 

veu o amb la seva obra. Joan M. Bat-
llori, Josep Pedrals, Miguel Àngel Ma-
rin, Xavi Lloses, Cristina Manrique, 
Andíi Anotnovski, Anna Maluquer, Al-
bert Calls, Rosa Sabater, Josefa Conti-
joch, Maria Mercè Marçal, Dolors Mi-
quel, Caterina Riba, Bàssem an-Nabrís, 
Methkal Khalawi, Kaissa Ould-Bra-
ham, David Fernández, Raquel Santa-
nera, Oriol Sauleda, Pau Vallvé, Salva-
dor Giralt, Marc Egea i Jordi Rallo, són 
alguns dels noms propis que deixaran 
la seva empremta a la cita poètica 
d’Alella.  Consulteu el programa a par-
tir del mes d’abril a www.alella.cat/es-
paispoesia. 
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Concurs per a la imatge gràfica de 
la 45a Festa de la Verema
L'Ajuntament torna a convocar el 
concurs de la imatge gràfica de la 
45a edició de la Festa de la Verema. 
L’Associació de l’Associació de Di-
rectors d’Art i Dissenyadors Gràfics 
(ADG-FAD) tornarà a encarregar-se 
de la gestió i difusió del concurs. Els 
interessats hauran de presentar els 
seus books abans del 21 de març a 
adg@adg-fad.org. Es seleccionaran 
3 finalistes que són els que hauran 
de presentar les seves propostes 
gràfiques davant del jurat. El con-
curs està dotat amb 3.000€ per a la 
proposta guanyadora i 500 els fina-
listes. Més informació a www.alella.
cat/festaverema.

Concurs de cartells de Festa Major
L’Ajuntament torna a convocar el 
concurs de cartells de Festa Major 
seguint el mateix sistema d’anys 
anteriors. El termini per presentar 
els treballs s’iniciarà un cop publi-
cada la convocatòria i finalitzarà el 
23 de maig. El concurs és obert 
tant a professionals com a artistes 
novells. El cartell guanyador serà 
aquell que obtingui una major pun-
tuació de la suma del jurat i de la 
votació popular. Més informació 
www.alella.cat/festamajor. 

V Beca de Recerca Local 
L’Ajuntament convoca la 5a edició 
de la Beca de Recerca Històrica. La 
beca té caràcter biennal, està dota-
da amb 3.000€, i té l’objectiu de 
millorar el coneixement sobre el po-
ble i ampliar la historiografia local. 
Els treballs es poden presentar a 
partir de l’endemà de la publicació 
de la convocatòria i fins al 26 
d’abril. Més informació www.alella.
cat/becarecerca.

14a Caminada dels Tres Pobles
El 14 d’abril se celebra la 14a edi-
ció de la Caminada dels Tres Pobles 
que organitzen els ajuntaments 
d’Alella, El Masnou i Teià. El recor-
regut s’inicia a les 9h al Bosquet i 
finalitza al Centre Enoturístic i Ar-
queològic de Vallmora amb un 
esmorzar popular. Les inscripcions 
es fan fins a l’11 d’abril awww.laca-
minadadels3pobles.cat. 

Biblioteques amb DO 

L’Espai d’Art i Creació Can Manyé acull  
del 15 de març al 14 d’abril l’obra de 
l’artista sabadellenc Francesc Bordas. 
Amb el títol de “LuminEssències”, la pro-
posta inclou un recull de pintures, dibui-
xos i fotografies realitzats per l’autor du-
rant els darrers cinc anys. L’exposició és 
un proposta visual que ens interroga 
tant sobre la visió personal que ens fem 
de les coses com sobre la manera en 
què la representació de les coses influ-
eix en el nostre estat d’ànim, en el nos-
tre esperit. L’obra de Bordas suggereix 
una aventura perceptiva que ens recla-
ma una actitud desperta i comprome-
sa; un temps d’observació que poc a 
poc ens porta a descobrir que les obres 

LuminEssències a Can Manyé
···································································································
L’artista sabadellenc Francesc Bordas reflexiona sobre com veiem les coses i 
com les coses influeixen en el nostre estat d’ànim. 

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

existeixen nomes per elles mateixes i 
per la força cinètica que contenen. La 
seva obra condueix els visitants a un 
nou mon poètic i a noves significacions: 
escriptures elèctriques que esdevenen 
luminescències cosmogòniques, que 
són “LuminEssències”. 
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Un any més, la Biblioteca Ferrer i Guàr-
dia torna a implicar-se de ple en el pro-
jecte de Biblioteques amb DO, una inici-
ativa del Servei de Biblioteques de la 
Generalitat que porta la cultura del vi a 
les biblioteques públiques de Catalunya.

Enguany s’han programat nou activi-
tats que es desenvoluparan al llarg 
d’aquest mes de març i que uneixen des 
de diferents perspectives i gèneres el 
món del vi i el món de les lletres i la cul-
tura. Entre les propostes hi ha presenta-
cions de llibres, tastos i jocs, tastos nar-

rats i relats d’històries sobre el vi, un 
concurs de fotografia per Instagram i ho-
res del conte especialment pensats per a 
l’ocasió.

El mes de març està dedicat a la DO 
Alella, i a part de la Biblioteca alellenca 
també han programat activitats les de 
Badalona, Cabrera de Mar, Cabrils, El 
Masnou, Granollers, Llinars del Vallès, 
Martorelles, Sant Fost de Campsentelles, 
Teià, Tiana, Vilanova del Vallès i Vilassar 
de Dalt. Més informació a www.alella.
cat/bibliotequesambdo
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ERC + SUMEM PER ALELLA 

GENT D’ALELLA Independents des de fa 12 anys 

Tanquem aquest mandat a falta de dos mesos per 
les eleccions  i cal destacar el treball com a primera 
força a l’oposició. Moltes reunions, col·laboracions, 
comissions de treball, escoltar els veïns ... El go-
vern, amb la seva majoria absoluta, s’ha mostrat 
totalitari, obviant els valors democràtics de parti-
cipació transversal i no ha deixat que les nostres 
iniciatives poguessin tirar endavant. 

En aquest mandat, no hem aturat els dos pro-
jectes per a nosaltres més importants, com són: 

• La macro construcció de 200 habitatges a La 
Serreta, sobre vinyes amb uns grans problemes de 
mobilitat, sense saber encara com ni qui s’encar-
regaria de tirar endavant l’habitatge social, sense 
tenir en consideració cap de les demandes de la 
immensa majoria dels veïns d’Alella. 

• La degradació dels Escolapis i la seva pèrdua 
definitiva pel poble.

Gent d’Alella s’ha mantingut independent  de 
qualsevol partit polític, com agrupació de veïns i ve-
ïnes,  treballant per millorar el nostre poble, però so-
bre tot per a fer participar a tota la gent en les decisi-
ons importants. Dotze anys d’experiència ens avala.

Amb tot, algunes de les nostres propostes han 
estat capitalitzades pel Govern com a pròpies, com 
la instal·lació de les càmeres de videovigilància po-

Punt i seguit

Ja som al final de mandat. Uns anys que han donat 
per molt i durant els quals hem pogut acomplir des 
del govern municipal la immensa majoria de les 
propostes del programa electoral que us presentà-
vem fa quatre anys. Per citar-ne algunes: el nou 
Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella, més d’un 
milió d’euros d’inversió en arranjament de voreres 
i paviments, renovació i creació de parcs infantils, 
remodelació i canvi de gespa al Camp d’Esports i 
millores a la pista d’atletisme, redacció dels plans 
locals d’adolescència i joventut, de salut i d’equitat 
de gènere, implantació als centres educatius del 
programa Tutoria entre Iguals de prevenció de l’as-
setjament escolar, creació de la XETA Xarxa d’Em-
prenedoria i Talent d’Alella i de la Sindicatura Mu-
nicipal de Greuges, desplegament de les càmeres 
de control de matrícules a tots els barris, renovació 
dels vehicles de la policia local, connexió per bus 
amb Can Ruti, millora del posicionament enoturís-
tic de la DO Alella, i moltes altres actuacions. I tot 
això ho hem fet, fins i tot, reduint l’endeutament 
municipal. Sense oblidar el compromís i suport al 
procés d’alliberament nacional del nostre país. 

Som també al final d’una etapa molt més llarga, 
de setze anys amb l’Andreu Francisco al capdavant 
de l’Ajuntament. Una etapa que ha representat una 

licial, tot i saber que són insuficients sense més re-
cursos per millorar la seguretat i la prevenció. Les 
inversions sol·licitades per les urbanitzacions han 
estat desateses. Tot i les promeses del govern, no 
tenim pressupostos participatius ni es consulta els 
temes importants. Ha estat un govern que sense 
idees s’apropia d’altres.

Tots hem assistit als retards sistemàtics i errades 
en tots els projectes que s’han emprès: camp muni-
cipal d’esports, nou espai sociocultural (incompren-
siblement sense data d’inauguració), les obres de 
remodelació a l’Ajuntament per donar solució a les 
barreres arquitectòniques (projecte retirat), fruit de 
la manca d’eficiència i eficàcia en la gestió.

Però, per sobre de tot, ha estat un orgull l’haver 
donat servei al nostre estimat POBLE en aquest man-
dat i ho continuarem fent si tenim els suports neces-
saris. Les properes elecci-
ons seran molt diferents a 
les anteriors i les majories 
poden canviar si tu ho fas 
possible. Serem tant forts 
com els vostres vots.

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

renovació, modernització i millora del poble en infi-
nitat d’aspectes: equipaments culturals, educatius, 
esportius, protecció del territori i potenciació de la 
D.O. Alella, posicionament del poble com a referent 
cultural, creació d’habitatge social, servei d’auto-
bús i de taxi a demanda, servei d’atenció domicilià-
ria per a persones grans, i tants d’altres. Des d’aquí 
volem agrair a l’Andreu el seu lideratge i la seva 
dedicació al nostre poble i desitjar-li sort i encerts 
pel futur. Tenim la gran sort que l’Andreu seguirà 
treballant amb nosaltres pel futur del poble. També 
fem arribar el nostre agraïment a totes les persones 
que l’han acompanyat en aquesta tasca.

Aquesta feina gegantina feta per l’Andreu i els 
seus governs posa un plus de responsabilitat al nos-
tre col·lectiu per continuar desenvolupant el model 
de poble que hem anat definint al llarg d’aquests 
anys i així ho farem. Hem configurat un equip 
humà i un programa electoral que és l’únic que po-
drà garantir alhora la continuïtat del model, la seva 
projecció cap al futur i la renovació de persones i 
idees. Us convidem a conèixer aquest equip el dia 
24 de març a les 12h al pati de Can Lleonart. Es-
perem continuar comptant amb el vostre suport per 
fer entre tots i totes una Alella encara millor. 

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 El 26-M hi tornem!

El mandat municipal toca a la seva fi i Alternativa 
per Alella-CUP ja està a punt per encarar un nou 
cicle electoral en què Mark Ullod prendrà el relleu 
d’Oriol Font. Al seu costat tindrà el suport i la intel-
ligència col·lectiva d’un grup de veïns i veïnes amb 
edats i ocupacions diverses que proposem, deba-
tem i decidim en assemblea el nostre vot i posicio-
nament sobre els afers públics.

El 2015, Alternativa per Alella-CUP va pactar el 
Pla d’Actuació Municipal (PAM) i va donar suport 
a la investidura d’Andreu Francisco, però moltes de 
les accions no s’han desenvolupat per la manca de 
voluntat política d’ERC-Sumem per Alella, com ara 
la creació d’un banc de terres per facilitar el conreu 
de terrenys erms i el relleu generacional de les ex-
plotacions agrícoles.   

Des del principi, vam decidir de restar a l’opo-
sició per no veure segrestada la nostra veu i per 
poder parlar de tot i qüestionar l’acció de govern 
en el seu conjunt. Així va ser com, en poc temps, 
vam passar de la bona predisposició inicial a veure 
com es tancaven totes les vies de col·laboració i 
com finalment s’ha acabat imposant una opacitat 
afavorida per la majoria absoluta.

Per a nosaltres han estat quatre anys de picar 
pedra, fent feina de formiguetes: com les millores al 

Oriol Font
fontco@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Tria la millor opció 

La millor opció es trobar l’equip que sàpiga gestio-
nar les necessitats prioritàries del poble. La millor 
tria és aquella que lluny dels personalismes, entén 
que la vocació de servei és indispensable però que 
aquesta ha d’anar amanida no sols d’experiència en 
servei, sinó i sobretot de creativitat en la resolució 
de problemes i una actitud sincera i comprensiva en 
les diferents problemàtiques que pateixen els nostres 
veïns i veïnes. Una bona acció de govern certament 
ha de tenir les seves prioritats en funció del moment:

Prioritat 1, Seguretat. Ho hem dit moltes vega-
des i insistirem: Necessitem dotar-nos d’agents i 
cobrir les places que des de fa mesos i mesos se-
gueixen vacants. Necessitem incorporar agents in-
terins que permetin cobrir els torns adequadament. 
Necessitem dotar al nostre cos policial d’eines en-
ginyoses, creatives i d’alta eficàcia, per poder fer 
encara millor la seva tasca.

Prioritat 2 la Convivència, on les diferents sen-
sibilitats ideològiques congreguin i puguin expres-
sar-se en llibertat i on tota actitud feixista, xenòfo-
ba, masclista, homòfoba i intolerant sigui denunci-
ada i penalitzada amb la màxima contundència que 
la llei permeti.

Prioritat 3, Urbanisme Sostenible que permeti 
cobrir les creixents necessitats en l’habitatge social 

projecte del nou Casal, la salvació de la merceria de 
ca la Neus i el safareig de can Patatina, o les denún-
cies per aturar la destrossa de la masia de can Serra. 

Ara, Alella torna a ser un caramelet per als espe-
culadors immobiliaris, de manera que en els pròxims 
anys ens hi juguem la nostra identitat com a poble. 
Davant d’aquest escenari hem de mostrar més au-
toestima i més respecte pel territori. L’autoestima 
com a poble engloba totes les relacions humanes 
que s’hi produeixen i que hem d’estimular molt acti-
vament des de les entitats i l’àmbit de l’educació, la 
cultura, la salut i els serveis amb l’objectiu de teixir 
una comunitat de persones que no només visquin a 
Alella, sinó que hi facin vida. El matís és important! 
El respecte per l’entorn inclou la valorització dels es-
pais agrícoles i forestals, el paisatge, la natura, el 
patrimoni cultural i el seu llegat històric. Nosaltres 
defensem la funció social d’un urbanisme al servei 
de la col·lectivitat i això només es pot fer des de la 
iniciativa pública, que és on tots estem represen-
tats, en comptes de deixar-la en mans privades. Per 
això seguirem de prop el desenvolupament del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i pre-
sentarem al·legacions amb l’ànim de reconduir totes 
aquelles actuacions que se saltin aquests principis, 
com és el cas de la Serreta.

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

i de lloguer, sí, però protegint l’enorme valor paisat-
gístic d’Alella i dissenyant un futur sostenible que 
faciliti la normal convivència entre els nous barris i 
els ja existents.

Prioritat 4, una Via Pública accessible que per-
meti la comunicació dels barris amb el seu nucli i 
que elimini la gran quantitat de barreres arquitectòni-
ques que dificulten el lliure desplaçament i suposen 
en molts casos un perill, especialment pels vianants.

Prioritat 5, la Neteja i la Recollida de Brossa, 
que impedeixi l’excés d’acumulació de residus i les 
males olors que comporten. Que ens permetin gau-
dir de espais nets. 

Podràs triar i estem convençuts que encertaràs. 
Fem-ho Junts!

Esteve Garcia-Ossorio, 
portaveu del grup municipal  

JxCAT
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PARTIT POPULAR 

ALELLA PRIMER-CANDIDATURA DE PROGRÉS 2011-2015-2019

Quan em vaig presentar per primera vegada com a 
candidata a l’alcaldia l’any 2011 no m’imaginava 
com podria ser d’enriquidora i a la vegada complica-
da la gestió d’un poble i la de les seves persones. Si 
bé en aquell moment vàrem ser decisius per formar 
govern, també ho hem estat a l’hora d’assolir els 
projectes importants d’aquests dos darrers mandats, 
i hem sabut deixar empremta amb polítiques adre-
çades a les persones, essent garantia d’estabilitat i 
bon govern, perquè, per davant, sempre hem priorit-
zat els interessos dels veïns i veïnes d’Alella. 

Tot i haver-nos quedat a la oposició des del mes 
de novembre de 2017 degut al trencament del pac-
te de govern per motius identitaris, nosaltres sempre 
hem expressat que el que ha estat i és prioritari són 
els alellencs i alellenques que necessiten solucions 
reals als seus problemes i per aquest motiu sempre 
hem volgut actuar en clau local. Com a regidora i 
portaveu del grup socialista vull agrair des d’aques-
tes línies a totes aquelles persones amb qui hem 
pogut engegar i consolidar projectes per al nostre 
poble i amb qui hem treballat dia a dia per asso-
lir-los. Ha estat un honor poder representar el nostre 
poble i formar part d’aquest ajuntament durant els 
darrers vuit anys.

Encara queden dos plens per acabar el mandat i 
Glòria Mans
manscg@alella.cat

Glòria Mans, 
portaveu del grup municipal AP-CP

ens agradaria poder aprovar aquest mes de març el 
Pla Local de Salut, que vàrem començar a treballar 
l’any 2017, així com d’altra banda ens agradaria 
poder treballar de forma conjunta, amb el pròxim 
govern que sorgeixi de les eleccions del 26 de maig, 
el projecte de vivendes de la Serreta del que pensem 
es pot fer un replantejament per una millor viabilitat 
de la zona i els habitatges que s’hi han de construir.

No obstant això, encara ens en queda molt per 
fer per continuar millorant Alella. I ho entomarem 
amb il·lusió, amb un nou equip de persones amb 
moltes ganes de continuar treballant per una bona 
convivència, per la qualitat de vida i el bé comú de 
totes i tots els que convivim en aquest poble i per as-
solir nous projectes. Perquè la vida a Alella no s’atu-
ra, perquè sempre sorgeixen noves necessitats que 
hem de saber gestionar amb honestedat, honradesa 
i transparència, posant per 
davant la defensa de l’inte-
rès públic. Aquest és i serà 
el nostre objectiu i la nostra 
manera de treballar. 
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Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

És l’organisme que vetlla per la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públi-
ques dels veïns i les veïnes d’Alella en les seves relacions amb l’Ajuntament i garanteix  
el compliment del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament, amb autonomia 
i imparcialitat, respectant els principis de confidencialitat i el secret professional. 

EN QUÈ POT INTERVENIR?
En assumptes en què es demostri un interès legítim, com per exemple: 
Errors o arbitrarietats en l’aplicació de les normes legals
Tracte indegut a la ciutadania
Retards indeguts en l’actuació administrativa
Inexecució de les pròpies resolucions adoptades
Negativa a facilitar la informació que la ciutadania pot sol·licitar
En general, davant d’aquelles actuacions que impedeixin o deteriorin el legítim 
exercici dels drets reconeguts en la legislació de règim local

EN QUÈ NO POT INTERVENIR?

En les queixes o reclamacions: 

Què es presentin de forma anònima o no acreditin la seva representació

Aquelles en les quals s’adverteixi manifesta mala fe

Que estiguin mancades de fonament, motivació o pretensió

Que no vinguin motivades per l’actuació o inactivitat de l’Ajuntament

Les referides a actuacions que són objecte de resolució judicial

Que s’hagin formulat a la Sindicatura de Greuges o al Defensor del Poble

De persones amb dependència funcional, laboral o contractual amb l’Ajuntament

Més informació a: 
www.alella.cat/sindicaturagreuges

La Sindicatura Municipal de Greuges d’Alella 

Les queixes s’han de presentar 
per escrit, tot i que també 

s’accepta la formulació verbal 
davant del síndic.
Horari de visita: 

dimecres, de 12 a 13.30h 
Concertar cita prèvia trucant al 

telèfon 935552339

Acords del Ple
PLENS ORDINARIS DEL 31 DE GENER I DEL 28 DE FEBRER . Consulteu les vídeo actes a www.alella.cat/plens 

Decret d’Alcaldia sobre gravació en suport informàtic de 
les sessions plenàries. 
El Ple de gener va quedat assabentat del decret d’Alcaldia 
pel qual s’estableix que les sessions plenàries es gravaran 
amb suport informàtic i es faran públiques en el doble for-
mat àudio i text,a la web de l’Ajuntament un cop aprovades. 
El Ple queda assabentat 
Modificació de l’Ordenança Fiscal de l’IBI.
El Ple de gener va aprovar provisionalment la modificació 
de l’ordenança reguladora de l’Impost de Béns Immobles. 
S’inclou una bonificació del 50% per als immobles que ha-
gin instal·lat sistemes 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. També s’estableix un 
recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost als immo-
bles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter 
permanent i acomplexin pel mac legal vigent. 
Aprovat per unanimitat
Modificació de l’Ordenança reguladora de l’ús d’instal-
lacions esportives municipals.
El Ple de gener va aprovar inicialment la modificació de 
l’Ordenança reguladora de l’ús d’instal·lacions esportives 
municipals per tal d’adaptar-la a les noves demandes de la 

ciutadania i de les entitats esportives.  
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA i AP-CP l’abs-
tenció de Gd’A, PDeCA i AA-CUP.
Aprovació de les bases generals i les bases específiques 
del Fons Socials per al personal laboral de l’Ajuntament. 
El Ple de gener va aprovar les bases del Fons Social per 
al personal laboral de l’Ajuntament, amb la introducció 
en aquest fons d’un ajut per a la jubilació voluntària 
anticipada amb caràcter permanent, que abans no esta-
va recollit en aquest fons. 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA i AP-CP l’abs-
tenció de Gd’A, PDeCA i AA-CUP.
Decret d’Alcaldia sobre el canvi de règim retributiu de 
la regidora de Serveis a les Persones.  
El Ple de febrer va quedar assabentat del decret d’Alcal-
dia pel qual s’aprova la sol·licitud de la regidora de Ser-
veis a les Persones, Laura Ribalaiga, de passar del règim 
retributiu de dedicació parcial al règim d’assistència amb 
efectes de l’1 de febrer. 
El Ple queda assabentat 
Delegació del servei de recollida, atenció i acollida d’ani-
mals abandonats al Consell Comarcal del Maresme. 
Aprovat per unanimitat
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Serveis DEIXALLERIA MÒBIL
Del 19 al 24 de març, del 16 al 21 d’abril i del 14 al 19 de maig. 
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: MARÇ - ABRIL -MAIG 

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
6 i 7 d’abril                                  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
13 i 14 d’abril                              BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
19, 20, 21 i 22 d’abril                  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
27 i 28 d’abril                              GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
1, 4 i 5 de maig                            MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
11 i 12 de maig                            BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
18 i 19 de maig                            GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
25 i 26 de maig                            MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

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

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 i 17 de maig, 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.

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) 

De 15.15 a 16.15 Escola La Serreta*
Cafè temàtic. El valor positiu del no. Inscripcions al centre educatiu.

19h Can Lleonart*
Tertúlia. Fets darrere els arguments, a càrrec de Rafael Nadal.

Dijous 21 de març

7.30h Davant de la parada de bus de Can Lleonart*
Sortida. Montnegre-Corredor: de Llinarts a Vallgorgina. Preu: 21 eu-
ros. Més informació a www.alella.cat/canlleonart. 

De 17.30 a 19.30h Can Lleonart*
Taller de pastisseria amb Sandra Palazón. Preu: 15 euros. Més infor-
mació a www.alella.cat/canlleonart.

19.30h Biblioteca*
Biblioteques amb DO. Activitat per a joves i adults. Tastavins i tastamots. 

Dimecres 20 de març

De 17 a 20h Antigues Escoles Fabra*
Taller de pintura tèxtil, amb la Montse Bassas. Preu: 28 euros. Més 
informació a www.alella.cat/canlleonart. 

18.30h a l’antiga cuina de Can Magarola d’Alella*
Biblioteques amb DO. Tast narrat - Què es menjava i es bevia a la 
masia de Can Magarola al segle XVIII? El conreu de la vinya i l’horta és 
un paisatge heretat, avui sinònim de qualitat de vida. Preu: 10 euros 
(inscripció prèvia a la Biblioteca)

Divendres 22 de març

11.30h Espai Jove*
Jornada participativa per a decidir les propostes del programa del 
Cap de Setmana Jove. Inscripció prèvia a www.alella.cat/capdejove. 

Dissabte 23 de març 

7.30h El Bosquet
Cursa de muntanya Taymory X-Trem. Més informació i inscripcions a 
http://www.taymoryxtrailseries.com/
Organitza: Taymori Trail amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alella 

Diumenge 24 de març

De 15.15 a 16.15h Escola La Serreta*
Cafè temàtic. Jo puc fer-ho tot sol. Inscripcions al centre educatiu.

19h Can Lleonart*
Tertúlia. Sor Lucia Caram presenta #invulnerables. 
Col·labora: Penya Barcelonista d’Alella

Dijous 4 d’abril 

De 16.30 a 19.30h Skate Parc*
3a Competició a l’skate parc d’Alella. 

Divendres 5 d’abril 

De 9 a 14h Espai Jove*
Sortida a fer escalada a La Roca. Inscripcions a www.alella.cat/espai16-30.

Dissabte 6 d’abril

De 12 a 13h El Bosquet
Recital de poesia de Pau Riba. 
Organitza: Òmnium Cultural d’Alella, El Masnou i Teià amb la col·laboració de l’Ajuntament

Diumenge 7 d’abril

De 12 a 13.30h Oficina de Turisme*
Diumenges de Vins. Enotast. La Quaresma al territori. Preu: 8 euros. 
Compra d’entrades a www.enoturismedoalella.com.

De 12 a 13.30h Oficina de Turisme*
Diumenges de Most. Mostast. Quina hora és? Preu: 4 euros. Compra 
d’entrades a www.enoturismedoalella.com.

Diumenge 31 de març

De 19.30 a 20.30h Can Manyé
Xerrada “La critica literària avui”, a càrrec de Marina Porras.
Organitza: Òmnium Cultural d’Alella, El Masnou i Teià amb la col·laboració de l’Ajuntament

Dimarts 2 d’abril

De 17 a 18.30h Llar d’Infants Municipal Els Pinyons*
Parlem d’educació. Xerrades i tallers per a famílies. Transicions a la 
primera infància. Confirmació a elspinyons@suara.coop.

Dimecres 3 d’abril

De 17 a 18.30h Casal de la Gent Gran Can Gaza*
Xerrada. Què cal saber de la hipertensió.

Dimecres 10 d’abril

19h Can Lleonart*
Tertúlia. El delicte de ser lliurepensador, a càrrec de Milthon Robles.
Organitza: Comissió de Cooperació Internacional

Dijous 11 d’abril

20h Can Lleonart*
Tertúlia. Gaetano Donizetti, a càrrec de Joan Vives.

Dijous 25 d’abril

19h Can Lleonart*
Tertúlia. Fake News versus periodisme d’investigació, a càrrec de 
Glòria Serra.

Dijous 2 de maig

17h Biblioteca*
Biblioteques amb DO. Hora del conte.

Dimarts 26 març

19.30h Biblioteca*
Biblioteques amb DO. Literatures amb sentits (51): Pere Calders

Dimecres 27 març

20h Biblioteca*
Biblioteques amb DO. Xerrada-audició-tast – El vi de la música.

Dijous 28 març

20h Biblioteca*
Biblioteques amb DO. Lectura coral en veu alta. Embriaguem-nos?

Divendres 29 març

Fins al 14 d’abril
“LuminEssències”, de Francesc Bordas 

Del 3 al 16 de juny
Inventari de Latung La La”, de David Ymbernon

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

Exposició a Can Manyé 

9h El Bosquet*
XII Caminada dels Tres Pobles d’Alella, El Masnou i Teià.
Organitza: Ajuntaments d’Alella, El Masnou i Teià

Diumenge 14 d’abril



A teatre
divendres 26 d’abril
20.30 h 
18 €

El Llibertí
Amb Abel Folk i Àngels Gonyalons

A música clàssica
divendres 17 de maig
21 h
12 €

Orquestra de Cambra de 
l’Empordà
Concerto a tempo d’umore

A celebració 
dissabte 1 de juny
12 h

Inauguració i portes 
obertes de l’Espai d’Arts 
Escèniques Casal d’Alella

A teatre familiar
diumenge 19 de maig
18 h
6 €

La nena dels Pardals amb 
La Tresca i la Verdesca
Teatre Al Detall

A música clàssica 
del 15 al 24 de juliol

Músics en Residència
10è Festival de música de cambra 
d’Alella

A dansa
diumenge 5 de maig
19 h
12 €

Mulïer
Cia. Maduixa

Venda d’entrades
A partir del 10 d’abril

Anticipada 
En línia: 
www.alella.cat/cultura

Presencial: 
Oficina de Turisme 
Dimecres, dijous, divendres, dissabte i 
diumenge, de 10 a 14.30 h.

Taquilla (1 hora abans de l’espectacle):
Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella 

Més informació
www.alella.cat/cultura

A música
divendres 10 de maig
21 h
9 €

Pau Vallvé
Life vest under your seat

A teatre
divendres 31 de maig
20.30 h 
18 €
Acte de les XII Jornades de la Gent Gran Activa 
(entrades exclusives per a majors de 65 anys)

Alguns neixen estrellats
Amb Joan Pera


