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L’Ajuntament inaugura l’Espai 
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El Ple aprova inicialment una nova 
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A informació pública el projecte de 
la futura Biblioteca
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ERC revalida la majoria    
 El nou consistori es constituirà el 15 de juny amb set regidors 
d’ERC+SxA, dos de JxCAT i un d’AA-CUP, Gd’A, Cs i PSC. 



L’alcalde,
Andreu
Francisco i Roger
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SUMARI UNA NOVA ETAPA

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

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.
Exemplars i distribució gratuïts a tota la població. 
 

El 15 de juny es durà a terme el ple de constitució del nou 

Ajuntament seguint la voluntat expressada per la ciutadania 

a les urnes el passat 26 de maig. El primer ple de l’onzè 

mandat des de la recuperació de la Democràcia. El primer del 

que no participaré des del juny de 2003.

La gent amb els seus vots, amb el major percentatge de par-

ticipació des de les eleccions municipals de 1983, ha revali-

dat la majoria absoluta de la candidatura d’Esquerra Republi-

cana de Catalunya + Sumem per Alella, que ha encapçalat 

per primera vegada en Marc Almendro, qui serà el proper 

Alcalde d’Alella. Els veïns i veïnes del nostre poble en el més 

important dels processos de participació ciutadana que hi 

ha, ha donat la representativitat que ha cregut més oportuna 

a les diferents forces polítiques que s’han presentat. La ciuta-

dania és sobirana i ha parlat. 

Els 13 regidors i regidores elegits afronten un nou mandat ple 

de reptes, una nova etapa per continuar aprofundint en el 

model de poble desenvolupat els darrers setze anys. El pro-

grama electoral d’ERC+SxA serà la base de l’acció de govern 

d’aquests propers quatre anys. 

Aquesta és la darrera vegada que em dirigeixo a vosaltres des 

d’aquest espai. Em reitero en l’agraïment a totes les persones 

treballadores de l’Ajuntament i col·laboradores externes que 

han fet possible el poble que tenim avui; i un agraïment infi-

nit a totes i tots vosaltres per la confiança que m’heu fet tot 

aquest temps, i per les mostres d’estima que m’heu donat 

totes aquestes setmanes. Mil gràcies. Ens seguim trobant 

pels carrers i activitats del nostre poble.

Valoracions dels resultats electorals de 
les diferents candidatures
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·······················································································································································
JxCAT suma un i es queda amb dos, Gd’A perd un dels dos regidors, Cs s’estrena a l’Ajuntament amb un representant, 

AA-CUP i PSC es mantenen amb un i el PP i Avancem no aconsegueixen representació.

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

ERC+SxA va revalidar la majoria abso-
luta a les Eleccions Municipals del 26 
de maig. La llista encapçalada per pri-
mera vegada per Marc Almendro, que 
agafa el relleu a Andreu Francisco des-
prés de 16 anys al capdavant de l’Ajun-
tament d’Alella, ha aconseguit mante-
nir el set regidors que havia obtingut la 
formació a les passades eleccions de 
2015, amb el 41,05% dels vots.

JxCAT-Junts passa a la segona po-
sició —que fins ara ocupava Gd’A— 
aconseguint el segon regidor amb el 
14,31% dels vots. Alternativa per Ale-
lla-CUP manté un representant amb el 
9,92% de les paperetes, mentre que 
Gd’A perd un dels dos electes amb el 
9,50% dels vots. Ciutadans entra per 
primera vegada a l’Ajuntament amb un 
edil assolint el 9,17% dels vots. La llis-
ta d’Alella Primer-PSC millora el resul-
tat però es manté amb un regidor, amb 
el 9,13% de les paperetes. 

Avancem, que s’estrenava en 
aquests comicis, i PP, amb nova candi-
data, no han aconseguit representació 
en aquest proper mandat al quedar-se 
per sota del 5%, amb el 3,08% i el 
2,97% dels vots, respectivament. 

ELS RESULTATS

ERC-SxA-AM
JxCAT
AA-CUP
Gd’A 
Cs
AP-PSC
Avancem 
PP
Blancs
Nuls

Vots
2015

41,05%

14,31%

9,92%

9,50%

9,17%

9,13%

3,08%
2,97% 0,87%

Augment de la participació 
La participació es va incrementar passant 
del 59,49% al 66,02%, amb un total de 
4.827 votants, 516 més que al 2015.  
L’acte de constitució del Consistori es 
farà el 15 de juny a les 12h. 

2.070
493
396
547
  ----
300
----

320
73
20

1.974
688
477
457
441
439
148
143

42
18

2019

El proper plenari alellenc

ERC+SumemXAlella 
Marc Almendro Campillo, M.Teresa Vilaró Comas,
Israel Payà Todolí, Elisabet Vilaró Gea,
Mercè Vizern López, Xènia Matas Castany i
Laura Ribalaiga Prats

JxCAT-JUNTS 
Esteve García-Ossorio Barroso
Natàlia Brenes Cordero 

Alternativa per Alella-CUP
Mark Ullod López

Gent d’Alella 
Josep Bardés Conesa

Ciutadans
Susana Alonso Ortiz

Alella Primer-PSC
Cristóbal Zueras Rosales

Més vots a les eleccions europees 

Nova majoria absoluta per a ERC+SxA

···································································································
JxCAT va ser la força més votada amb el 40,55% dels vots.  

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

La participació a les europees es va in-
crementar 12 punts respecte als dar-
rers comicis de 2014, arribant al 
65,83%. Del total de 7.302 electors 
censats, van votar 4.807 persones.

La llista de JxCAT-Junts, encapçala-
da per Carles Puigdemont, va assolir el 
40,55% dels vots amb 1.945 papere-
tes. La candidatura d’ERC, liderada per 
Oriol Junqueras, va aconseguir la sego-
na posició al rebre el suport de 1.134 
votants d’Alella, el 23,64%. El PSC va 
ser el tercer amb 600 vots (362 més 
que al 2014). Ciutadans va obtenir 436 
vots, Unides Podem 234 i el PP 221. 
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MARC ALMENDRO Seguim! 

El 26 de maig la ciutadania d’Alella va tornar a expressar la seva voluntat pel que 
fa al futur del nostre poble. I de nou va fer confiança majoritàriament al projecte 
d’ERC+SumemxAlella. El repte era gran. Els canvis de lideratge en els projectes 
polítics de llarga trajectòria sempre tenen aquell punt d’incògnita de saber com serà 
percebut i acceptat el canvi per part de la ciutadania. I això és encara més palès en 
les eleccions municipals, on el component de vot “a la persona” té sovint un gran 
pes. Una altra incertesa venia del fet que es presentessin vuit opcions diferents, 
un nombre mai vist a Alella. Malgrat tot, la candidatura d’ERC+SumemxAlella va 
obtenir 1974 vots, el 41% del total, quasi triplicant els vots de la segona força i 
quadriplicant amb escreix els vots de la resta de forces. Aquest nombre de vots ha 
permès revalidar la majoria absoluta de set regidors/es que ja teníem en l’anterior 
mandat. Volem fer èmfasi en que les majories absolutes, sovint tan qüestionades 
i atacades per qui no les té, reflecteixen sempre una amplíssima majoria de vots 
de persones que han fet confiança a una determinada opció política. La majoria 
absoluta en un òrgan no pertany a les persones concretes que formen part d’aquell 
òrgan, sinó a totes les persones que amb el seu vot l’han fet possible. I menystenir 
la majoria en un òrgan és menystenir els votants que hi ha al darrere. Tot i la majo-
ria, continuarem escoltant, parlant i tendint ponts amb altres forces del consistori.

Aquests boníssims resultats d’ERC+SumemxAlella es recolzen en l’obra de go-
vern i en un projecte de futur que ara continuarem desenvolupant. Volem des 
d’aquí expressar un enorme agraïment a l’alcalde Andreu Francisco i als regidors/
es que ja no continuaran, Ana Fernández, Fede Salas i Anna Alfaro, perquè han 
tingut un paper cabdal en aquesta obra de govern que la ciutadania ha valorat.  

Estem infinitament agraïts a totes les persones que ens heu fet confiança. Des 
d’ara mateix agafem el compromís de continuar treballant per Alella i per totes les 
persones que hi vivim. 

2015: 7 REGIDORS / 2019: 7 REGIDORS

ESTEVE GARCIA-OSSORIO Moltíssimes gràcies!

Moltíssimes gràcies als 688 alellencs i allenques que ens heu fet confiança. El 
vostre suport ens ha convertit en la segona força política a Alella.

Felicitar a ERC-Sumem per uns extraordinaris resultats i al Marc Almendro 
que serà el nou Alcalde d’Alella. Aquests resultats els permetran gestionar la seva 
continuïtat dels últims 4 anys. Continuïtat en lo positiu i en lo negatiu, un fet que 
sorprèn però que acceptem.

La Natàlia Brenes i jo tenim la responsabilitat de treballar pel nostre poble des 
del consistori amb la filosofia que la nostra candidatura ha marcat durant tota 
aquesta campanya: Humilitat, treball, esforç i perseverança, però alhora tenint 
clar que amb una nova majoria absoluta i amb la mala experiència dels últims 
anys, la nostra tasca serà complexa i poc agraïda. Si alguna cosa caracteritza Junts 
per Catalunya d’Alella és la nostra capacitat generadora de propostes de millora 
(més de 130 en el nostre programa) i la nostra habilitat d’aportar solucions a les 
diverses dificultats i problemes, però que haurem de deixar en un segon pla per dur 
aquesta tasca de control i seguiment. Els veïns i veïnes sempre podran comptar 
amb la nostra ajuda si el nostre Ajuntament els perjudica o no els fa cas. Nosaltres 
hi serem sense cap mena de dubte.

Tenim clar que la tasca d’oposició s’ha de fer coordinada, de forma sincera amb 
les altres formacions per a que sigui una oposició efectiva en el seguiment i control 
del govern local. Ja hem tingut l’experiència dels últims anys on no portar una línia 
de treball adequada ha facilitat, encara més, que la majoria absoluta hagi fet i desfet 
sense haver de donar gaires explicacions. La nostra opció és treballar en equip si la 
resta de grups ho consideren oportú. Sols podem anar més ràpids però junts arribarem 
més lluny. I el cert és que des de la unitat d’acció els resultats seran molt més bons. 

Gràcies a l’enorme equip de Junts per Catalunya d’Alella. La campanya per les 
eleccions al 2023 comença avui mateix. Sou molt grans!!

2015: 1 REGIDOR / 2019: 2 REGIDORS
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MARK ULLOD A la vostra disposició

Des d’Alternativa per Alella - CUP  volem agrair a les 477 persones que us heu atrevit i 
doneu suport al projecte que vam iniciar ara fa tot just quatre anys. Així mateix, volem 
felicitar la resta de formacions que han participat en aquestes eleccions municipals.

Malauradament, ens trobem amb un panorama molt similar, per no dir idèntic, 
al que hi havia a l’inici de l’anterior mandat, el que ens dona pistes de les possibles 
dinàmiques de govern que veurem en aquest que tot just comença. Al nostre parer, 
les majories absolutes no afavoreixen l’intercanvi d’idees i son, democràticament 
parlant, poc saludables.

En els propers mesos haurem de prendre decisions importants que marcaran el 
desenvolupament d’Alella. Projectes de poble que hem de poder planificar, debatre i 
consensuar entre totes formacions polítiques presents al consistori. Però no només 
això, a Alternativa per Alella creiem fermament que el caràcter futur de la nostra vila 
l’hem de decidir les persones que en formem part. Des de la ciutadania i les entitats 
hem de poder incidir en el desenvolupament responsable dels tres eixos constitutius 
del municipi: l’urbà, l’agrícola i el forestal. És necessari concebre Alella com un tot, 
amb camps conreats, boscos, urbanitzacions, fauna, flora i, sobretot, les persones que 
hi vivim. Des d’aquest espai, us animem a implicar-vos i prendre partit per mantenir 
la nostra identitat i memòria, i fer entre tots el poble on volem viure: lliure, democràtic 
i sostenible.

Per part nostra, continuarem aportant la visió de l’esquerra alternativa als projectes 
de poble, adoptant com a pròpies aquelles propostes presentades per altres grups que 
ens semblin positives, i fent una crítica constructiva a aquells projectes i decisions que 
no vagin en la línia de l’Alella que volem.

El centre és petit i ens hi trobareu sovint fent vida pel poble, però també ens teniu 
a la vostra disposició al món virtual.
Twitter:@alellacup Instagram:@alellacup Facebook:facebook.com/alternativaperalella

2015: 1 REGIDOR / 2019: 1 REGIDOR

JOSEP BARDÉS Governar és escoltar 

M’agradaria començar aquest mandat 2019-2023 donant les gràcies a totes 
aquelles alellenques i alellencs que ens han fet confiança; a tot el meu equip, als 
de la llista i als que no ho han estat però han treballat molt durament; a la meva 
família i als meus amics. A tots, per donar-me el suport durant tots aquests durs 
dies de campanya.

Hem aconseguit un regidor i ens sentim satisfets, doncs està clar que la con-
juntura política actual del país no ens afavoria en res. Tot i això, cal reflexionar i 
pensar si ens hem equivocat en alguna cosa per seguir millorant i esdevenir en un 
futur la veu del poble de la gent d’Alella, per damunt del discurs polític, més enllà 
dels dictats dels partits.

Ara ens esperen 4 anys de majoria absoluta, on els regidors de l’oposició tin-
drem molt a dir encara que malauradament poc a decidir, si no se’ns escolta. 
Mirarem de fer valdre la voluntat dels nostres electors i simpatitzants però també 
de qualsevol veí o veïna del nostre estimat poble.

 Esperem que l’equip de govern no oblidi que són l’equip de govern de tots els 
alellencs i alellenques, i no tant sols el dels seus electors. Esperem que amb llista 
renovada estigui més obert a escoltar a l’oposició. No demanem que hi estiguin 
d’acord, però el gest de tant sols escoltar s’agrairà. Tenen majoria absoluta, sí, però 
cal recordar que més de la meitat del poble no els han votat, i la seva obligació és 
governar per a tots.

Per la meva part, m’ofereixo a ajudar en tot allò que calgui. Ajudant a treballar 
per a les persones i per al poble. Sempre cuidant i vetllant per la gent.

La nostra obsessió és la gent, estimem la gent.

2015: 2 REGIDORS / 2019: 1 REGIDOR
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SUSANA ALONSO Con ilusión de estar por y para Alella en esta nueva legislatura 

En Alella, las últimas Elecciones Municipales han dado la victoria a ERC y repartido 
el resto de los votos entre cinco partidos, lo que da como resultado un gobierno 
de mayoría absoluta y una oposición plural.  También han hecho posible que 
Ciudadanos forme parte por primera vez del Ayuntamiento de Alella. Ante todo, 
queremos dar las gracias desde aquí a los vecinos que han depositado su confianza 
en nuestro partido y a los que esperamos no defraudar. Nuestro primer compromiso 
es darles voz en la corporación municipal y representarlos con la mayor eficacia 
posible. Pero no sólo a ellos, porque nuestra vocación es estar al servicio de las 
personas, de todas, trabajando y aportando ideas para solucionar sus problemas 
y mejorar la vida en el pueblo. Nuestra postura será firme en el mantenimiento 
de la neutralidad política en los edificios y espacios públicos, así como en todo 
lo relacionado con el cumplimiento de las leyes españolas y la defensa de la 
Constitución. En este aspecto, nos opondremos a cualquier iniciativa que suponga 
vulnerarlas, con firmeza, como hemos dicho, pero a la vez con la máxima serenidad 
y el más absoluto respeto. En el resto de los asuntos, ejerceremos la oposición 
abierta y dialogante que caracteriza a nuestro partido, valorando las necesidades y 
las expectativas de todos los ciudadanos sin olvidar en ningún momento que ellos 
contribuyen con el pago de sus impuestos al crecimiento de Alella. Confiamos en 
encontrar, tanto en el equipo de gobierno como en el resto de la oposición, esta 
misma actitud de diálogo y defensa del interés público. Asimismo, expresamos 
nuestro deseo de que en esta legislatura no prevalezcan los intereses partidistas 
en perjuicio de la pluralidad puesta de manifiesto en las urnas.

Para acabar, felicitamos a ERC por haber revalidado su posición como grupo 
mayoritario, así como al resto de los partidos que estarán presentes en el consistorio 
y con los que compartiremos las tareas municipales durante los próximos cuatro 
años, por los resultados obtenidos.

2019: 1 REGIDORA

CRISTÓBAL ZUERAS 439 GRÀCIES! Alella Primer-PSC-CP manté un regidor a l’Ajuntament

Estem molt agraïts a les 439 persones que heu recolzat la nostra candidatura 
municipal el passat diumenge 26 de maig. Gràcies a vosaltres hem aconseguit un 
regidor que serà la veu dels socialistes a l’Ajuntament d’Alella. 

Felicitem a ERC per haver guanyat les eleccions i a la resta de partits per haver 
aconseguit representació. També ens solidaritzem amb els dos partits que no han 
aconseguit entrar a l’Ajuntament. 

Com molts ja sabeu, els i les socialistes hem cogovernat amb ERC des de 2004 
fins al 2017, durant aquests llargs anys hem estat copartíceps de les coses bones 
fetes, però també d’algunes equivocacions. 

En aquest mandat que tot just comença, hem decidit iniciar una nova etapa 
formant part de l’oposició. Seguirem amb deteniment els projectes del Govern i 
farem una tasca d’oposició constructiva, crítica i propositiva.

Volem ser una força política útil per 
a la ciutadania. Ens posem a la teva 
disposició.  

De nou, moltes gràcies!

2015: 1 REGIDORA / 2019: 1 REGIDOR
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Des d’Avancem Alella volem primer de tot enviar des d’aquí el nostre agraïment 
a tots els veïns i veïnes que ens heu fet confiança aquest passat dia 26 en les 
eleccions municipals.

 No ha pogut ser.
 Les mesures que hem portat en el nostre programa, les hores parlant amb les 

persones i algunes associacions del poble escolta’n els seus suggeriments no han 
estat prou perquè molts i moltes canvieu la intenció del vostre vot.

Som demòcrates, felicitem a tots els membres del nou consistori per la confi-
ança rebuda dels veïns i veïnes que els han votat i els hi han donat representació.

L’ajuntament d’Alella tindrà ara molts colors encara que no tots, esperem que 
les persones que han estat triades puguin entendres entre elles a fi i efecte de fer 
un poble encara millor amb una bona concòrdia entre els veïns i veïnes.

El nou curs sembla ple de grans projectes, esperem que també hi hagi lloc per 
les coses que nosaltres hem considerat importants... la companyia a la gent gran, 
l’adequació de l entorn urbà per les persones discapacitades, la reformulació dels 
horaris i els recorreguts del transport urbà ...en fi tantes d’altres propostes dels 
veïns i veïnes que esperem que no desapareguin com llàgrimes en la pluja

Els companys i companyes que formem l’equip humà també hem guanyat, 
en l’àmbit personal hem gaudit l’experiència i hem conegut més i millor el nostre 
poble. Les seves mancances i les seves virtuts. I el mes important hem fet un pas 
endavant per expressar la nostra opinió, ens vàrem aixecar un mes d’Octubre...no 
ens tornarem a jeure.

Un altre cop serà...
Volem felicitar també al President Puigdemont per la seva victòria a les elecci-

ons europees, estem amb tu president... sempre.”

2019: 0 REGIDORS

MARIA JOSÉ AGUILAR Alella late una vez más al ritmo de los Alellencs

Después de la intensidad y la voragine de estos días ahora toca descansar y hacer 
un poco de valoración y autocritica. 

El Partido Popular por primera vez se ha quedado sin representación en Alella, 
entono el mea culpa porque mi objetivo era mantener el Regidor que hasta ahora 
teniamos y no ha sido posible, el reto era complicado y era consciente de ello.

Agradezco a Alella, a sus gentes y a los votantes del Partido haberme dado la 
oportunidad de vivir esta experiencia. 

Alella batega y sus gentes una vez más han dado voz a su presentante, Marc 
espero y deseo que en tu mandato seas fiel a tus principios e ideología pero 
no olvides que un Alcalde representa a todos y cada uno de sus habitantes, 
enhorabuena al resto de mis compañeros, suerte a todos/as. 

2015: 1 REGIDORA / 2019: 0 REGIDORES

XAVIER MERLOS Un pas endavant pel nostre poble
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Inaugurem l’Espai d’Arts Escèniques 
·······················································································································································
A l’acte, que va tenir lloc l’1 de juny, va assistir el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès. 
·······················································································································································

L’alcalde en funcions, Andreu Francisco, va aprofitar l’acte per acomiadar-se de la ciutadania. 

A l’acte van assistir prop de 200 persones que van voler visitar l’equipament. 

Estrena de l’espai del 26 d’abril amb la representació de l’obra ‘El Llibertí’, amb Abel Folk i Àngels Gonyalons. 

Va obrir les seves portes al públic el 
passat 26 d’abril amb l’obra El Lliber-
tí, però per requeriments de les convo-
catòries electorals fins a l’1 de juny no 
s’ha pogut fer la inauguració oficial de 
l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Ale-
lla. Prop de 200 persones van assistir 
a l’acte, presidit per l’alcalde en funci-
ons, Andreu Francisco, i el vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia 
i Hisenda de la Generalitat, Pere Ara-
gonès, acompanyats a la tribuna del 
regidor en funcions de Cultura, Fede 
Salas, i el president de l’Associació Ca-
sal d’Alella, Toni Mayol. 

Andreu Francisco, va agrair a l’enti-
tat la seva col·laboració i la feina que 
fa pel poble i també va tenir unes emo-
tives paraules d’agraïment pel regidor 
de Cultura, Fede Salas. El discurs va 
ser també un comiat de la ciutadania, 
en el què va recordar els motius que el 
van portar a ser alcalde ara fa 16 anys. 
“Aquest Espai d’Arts Escèniques Casal 
d’Alella —va dir—  sintetitza bona part 
del que hem fet, que ha estat pensar 
en el poble, generar complicitats i arri-
bar a acords en benefici d’Alella”.

Tot i que fins a la tardor no es posa-
rà en marxa la programació estable, el 
públic ja ha pogut tastar les possibili-
tats que s’obren amb aquest nou esce-
nari, amb propostes ben diferents: es-
pectacles de teatre, dansa, familiars i 
musicals que han tingut molt bona aco-
llida per part dels espectadors. També 
s’han organitzat altres actes com el de-
bat electoral sobre cultura, a la Sala 
Carquefou, o els tallers de gypsydance 
o sòl pelvià de les Jornades de la Gent 
Gran Activa, a la sala de dansa. 

La posada en marxa d’aquest am-
biciós projecte ha suposat una inversió 
de prop 4,7 milions d’euros, als què 
caldrà sumar algunes despeses pen-
dents, com ara el sistema de projecció 
de cinema. A més de les obres i l’equi-
pament, en aquesta xifra s’inclouen 
tots els serveis, l’adquisició de terrenys 
i la redacció del projecte.
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Alella ja té Pla Local de Seguretat. El 
Ple de l’Ajuntament celebrat el 25 
d'abril va aprovar el document que 
contempla les actuacions que s’han de 
dur a terme en l’àmbit de la seguretat 
en els propers dos anys, tenint en 
compte els actors que intervenen i tre-
ballant de manera transversal i amb 
perspectiva de gènere. 

El Pla Local de Seguretat 2019-
2021, redactat per l'empresa MIT con-
sultoria mètodes i tècniques, parteix 
d'una diagnosi realitzada amb dades 
estadístiques de la Policia Local i de 
l'Administració de Justícia i indicadors 
de l'entorn físic, demogràfic i econò-
mic. A la diagnosi també s’han tingut 
present els recursos en matèria de se-
guretat del municipi i les aportacions 
realitzades per tècnics i agents claus 
de la ciutadania. Totes aquestes dades 
han permès fer una planificació estra-
tègica amb 42 propostes d’actuació, 
emmarcades en 5 eixos generals (veu-
re quadre).

L'elaboració del Pla Local de Segu-

retat és una de les actuacions incloses 
dins del Pla d'Actuació Municipal 
2015-2019 (PAM). El document es va 
aprovar al Ple d’abril amb els vots a fa-
vor d'ERC+SxA i Alternativa per Alella-
CUP, l'abstenció d'Alella Primer-CP i el 
vot en contra de Gent d'Alella i PDeCAT.  

El PDeCAT va qualificar el Pla de 
"deficient i poc professional" i Gent 
d'Alella també va ser crític qualifi-
cant-lo de “pla de campanya” elaborat 
al final de mandat per “gent aliena i 
sense coneixement de la realitat del 
poble”. Alella Primer-CP va optar per 
l'abstenció, posant de relleu la necessi-
tat d’aprofundir més en alguns aspec-
tes com l’oci nocturn del jovent. 

Tot i considerar que no s'havia ges-
tionat bé el tema policial a nivell de 
plantilla, Alternativa per Alella-CUP va 
votar favorablement, valorant-lo com 
un document de partida que posa el 
focus en problemàtiques específiques 
que afecten al jovent i a l’adolescència 
i que té en compte la perspectiva de 
gènere. Des del govern, ERC+SxA, va 

insistir que es tracta d’una primera 
eina de la qual disposen molt pocs mu-
nicipis catalans, “un punt de partida 
per començar a caminar, veure si les 
accions proposades són efectives i ela-
borar un Pla més ampli de cara al pro-
per mandat, si es considera conveni-
ent”.

Pla d’accions 

Eix 1: Millora de la coordinació, coneixement i 
comunicació des de la perspectiva de gènere en 
les polítiques de seguretat. Inclou 9 accions.

Eix 2: Reducció de fets delictius i foment de la 
convivència i civisme. Inclou 11 accions. 

Eix 3: Accions contra les violències masclistes. 
Inclou 9 accions.

Eix 4: Millora de la mobilitat i la seguretat viària. 
Inclou 5 accions.

Eix 5: Augmentar la seguretat urbanística i la pro-
tecció de la ciutadania enfront de riscos naturals 
i emergències. Inclou 8 accions. 

El Ple aprova el Pla Local de Seguretat

Una nova ordenança regularà la tinença d’animals 
Fins al 9 de juliol està a informació pú-
blica la nova Ordenança Municipal so-
bre tinença d'animals aprovada inicial-
ment en el Ple del 25 d'abril, amb els 
vots a favor de tots els grups munici-
pals. La nova ordenança, que entrarà 
en vigor un cop sigui aprovada definiti-
vament, posa al dia la normativa muni-
cipal de l'any 2008 sobre protecció, 
control i tinença d'animals.

L'objectiu és adaptar l’ordenança a 
la legislació vigent i als canvis que 
s'han anat produint en la ciutadania en 
relació amb la sensibilització envers els 
animals. Així, la nova ordenança pre-
veu més condicions per garantir una 
tinença responsable dels animals, amb 
la voluntat d’afavorir el seu benestar i 
protecció, la reducció de les pèrdues i 
els abandonaments i la convivència 
responsable i cívica a l’espai públic.

Les principals novetats 
El text limita el nombre d’animals per 
habitatge, regula la seva cria als domi-
cilis particulars i incorpora l’obligació 
de dur a terme un control veterinari 
anual. També s’estableixen una sèrie 
de pautes per tal de procurar la 
tranquil·litat dels veïns i reduir-ne els 
efectes negatius associats a la convi-
vència veïnal. 

S’incorpora l’obligació d’esterilitzar 
o lliurar amb l’esterilització, tots els 
animals de companyia objecte de co-
mercialització, adopció o transacció. 

La nova ordenança detalla com han 
de ser els morrions i prohibeix l’ús de 
collars que produeixen patiment als 
animals. Pel que fa a les deposicions i 
miccions, s’incorpora l’obligació de di-
luir l’orina amb aigua per tal d’assegu-
rar la salubritat dels espais públics i 

evitar la degradació del mobiliari urbà. 
En cap cas es permet l’ús per part dels 
particulars de productes com sofre o 
lleixiu per repel·lir les miccions en les 
façanes dels edificis o a les voreres. 

Es regulen per primera vegada les 
condicions de control i de manteni-
ment de les colònies de gats urbans. 
En aquest sentit, es prohibeix donar de 
menjar als coloms o qualsevol altre 
animal que es trobi a la via pública, 
exceptuant les colònies controlades de 
gats urbans que podran ser alimenta-
des per personal autoritzat per l’Ajun-
tament. 

Les persones que alimentin ani-
mals en espais privats, especialment 
gats de carrer, es consideraran propie-
tàries dels mateixos, als efectes de de-
terminar les responsabilitats que cor-
responguin.
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L’Ajuntament d’Alella i el TecnoCampus 
han signat un acord de col·laboració 
per desenvolupar a la zona de la Miral-
da un parc tecnològic amb el mateix 
model que el TecnoCampus de Mataró. 
El parc es començarà a definir a partir 
d’un projecte que elaborarà la Fundació 
TecnoCampus per encàrrec de l’Ajunta-
ment, i que detectarà les potencialitats 
a l’hora de captar empreses i retenir el 
talent del municipi.

L’alcalde d’Alella, Andreu Francis-
co, i el director general del TecnoCam-
pus, Josep Lluís Checa, van signar el 
passat 26 d'abril el conveni de col-
laboració a partir del qual s’ha de co-
mençar a definir el model de desenvo-
lupament d’un sector estratègicament 
situat a tocar de l’autopista. L’alcalde 
va destacar durant la signatura que 
aquest acord permet posar fil a l’agulla 
per tal de tirar endavant aquest ambi-
ciós projecte per al municipi, un espai 
d’activitat econòmica que es desenvo-

luparà a l’entorn de la casa de La Mi-
ralda, que es transformarà en equipa-
ment públic, i 18.000m2 d’oficines 
que conformaran un campus empresa-
rial i d’emprenedoria.

Francisco, que al llarg de la seva 
trajectòria ha estat vicepresident de la 
Fundació TecnoCampus Mataró-Ma-
resme, va destacar les potencialitats 
que per al territori té el coneixement 
adquirit per la Fundació els darrers 
anys. “Creiem que el TecnoCampus 
ens pot ajudar a conceptualitzar el mo-
del, perquè volem que el municipi 
aprofiti el seu potencial, també en 
l’àmbit de l’empresa i l’emprenedoria”, 
va dir. 

L’àmbit de La Miralda, 112.660m2 
estratègicament situats entre l’autopis-
ta i la carretera BP-5002, és una de les 
dues zones de desenvolupament més 
importants previstes al Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM), apro-
vat l’any 2014. Es tracta d’una peça 

clau per al futur d’Alella ja que es plan-
teja com un espai de dinamització eco-
nòmica amb l’aparició d’un parc em-
presarial i comercial. Aquest nou sector 
també acollirà un gran parc urbà, habi-
tatges, aparcaments i infraestructures 
viàries com la variant d’Alella, els ac-
cessos a la C-32 i la futura estació de 
ferrocarril, segons les previsions del 
POUM. 

L’Ajuntament i TecnoCampus signen un acord per 
començar a definir el parc tecnològic de La Miralda

Tasques de prevenció d’incendis

L’Ajuntament està executant les tas-
ques preventives que permetin mini-
mitzar el risc d’incendis forestals, jun-
tament amb la col·laboració d’altres 
administracions que també actuen en 
el territori. El 3 de juny es van iniciar 
els treballs de neteja i manteniment de 
les franges perimetrals de tots els bar-
ris de muntanya.

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

Prohibit fer foc a 500 metres 
Fins al 15 d’octubre està prohibit fer 
foc en els terrenys forestals poblats o 
no per espècies arbòries i els 500 me-
tres que els envolten. Està prohibit cre-
mar rostolls, fer focs d’esbarjo i també, 
cal tenir molt en compte de cara a la 
revetlla de Sant Joan, que està total-
ment prohibit llençar coets i encendre 
material pirotècnic a 500 metres de les 
zones boscoses. 

Podeu consultar les mesures pre-
ventives a l’especial de prevenció d’in-
cendis forestals de les pàgines centrals 
d’El Full i també els consells per fer 
una festa segura de la pàgina 13. 

···································································································
Enguany es farà el manteniment de totes les franges del municipi. 

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

Alella celebra les Jornades LGTBI 
El 28 de juny és el dia per l’Allibera-
ment de Lesbianes, Gais, Transsexu-
als, Bisexuals i Intersexuals i Alella 
s’afegeix a la celebració amb dife-
rents activitats emmarcades dins de 
les Jornades LGTBI. El 19 de juny 
es farà un debat a l’Espai Jove per 
reflexionar sobre els nous gèneres i 
la diversitat sexual. La reflexió conti-
nuarà el dia 20 de juny, a Can Lleo-
nart, amb la projecció de la pel-
lícula Los chicos están bien, una 
comèdia protagonitzada per dues 
mares i dos adolescents en busca 
del seu pare biològic. El programa 
de les Jornades LGTBI finalitza el 
27 de juny a l’Espai Jove, amb la 
tertúlia “Trans*ició en primera per-
sona”, organitzada per la Tribú Fe-
minista, en la què Aria Lòpez expli-
carà com viu el procés de transició i 
quines implicacions té a la seva vida 
personal, professional i familiar.

El conveni es va signar el passat 26 d’abril al TecnoCampus. 
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La imatge de la Festa de la Verema 
La proposta presentada per l’equip de 
disseny Pràctica és la imatge de la 45a 
Festa de la Verema. El jurat va valorar 
l’ús arriscat d’un disseny de tendència, 
rupturista i modern, adient per a una 
celebració efímera. Una imatge de gran 
potència visual i iconogràfica. També 
es va tenir en compte el fet de ser la 
proposta amb millor capacitat d’adap-
tació a les aplicacions requerides sense 
posar en risc la solució visual.

Enguany es van presentar al con-
curs un total de 26 d’estudis de dis-
seny dels quals 3 (Pràctica, Artofmany 
i Requena Office) van ser escollits fina-
listes per a presentar una proposta grà-
fica remunerada.

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

Festa de Can Lleonart  
Can Lleonart farà la seva festa 
anual de final de temporada el 
dijous 13 de juny. El preu del sopar 
és de 8€. Les inscripcions es fan 
fins a l’11 de juny. Més informació 
a www.alella.cat/canlleonart.

Revetlla de Sant Joan a la Riera
La flama del Canigó arribarà el 23 
de juny a les 21.30h a la Riera 
Principal d’Alella, on serà rebuda 
per la colla dels Trabucaires del Vi 
d’Alella. L’encesa de la foguera 
donarà el tret de sortida a la festa 
de Sant Joan, amb botifarrada 
popular (6 euros), coca, cava i 
música de revetlla. Accés a la zona 
de taules a partir 20.30h.

Passaport a l’aventura 
La Biblioteca torna a posar en mar-
xa el “Passaport a l’Aventura” per 
animar la canalla a llegir durant 
l’estiu. La iniciativa s’adreça a in-
fants de 5 a 13 anys i enguany està 
dedicat a fer un recorregut per les 
noies de contes. Cada infant tindrà 
un passaport que s’anirà segellant 
amb cada llibre que llegeixi entre el 
17 de juny i el 4 de setembre.

Alella Valora l’Esport
El 21 de juny se celebrarà la festa 
de l’esport alellenc, amb el lliura-
ment de la 6a edició dels Reconei-
xements Alella Valora l’Esport. L’ac-
te tindrà lloc al Pavelló Municipal a 
les 19.30h. Les entrades són lliu-
res i no cal recollir-les prèviament. 
Més informació a www.alella.cat/
valoralesport

Sopar maridatge enosolidari
Després de la primera experiència 
de l’any passat amb la Diada Eno-
solidària, el Consorci de Promoció 
Enoturística del Territori DO Alella 
torna ha organitzar aquest mes de 
juny un esdeveniment solidari i de 
sensibilitazació social. Serà un 
Sopar Maridatge Enosolidari i es 
farà el 14 de juny al restaurant Els 
Garrofers d’Alella. La recaptació del 
menú solidari es destinarà a donar 
suport al projecte Barcelona Brain 
Health Initiative - BBHI de l’Institut 
Guttmann. Més informació a www.
enoturismedoalella.com

La Biblioteca torna al Ple

El projecte de la Biblioteca torna a es-
tar sobre la taula. El Ple del 25 d’abril 
va aprovar inicialment el projecte exe-
cutiu de la Biblioteca pública, arxiu i 
urbanització dels espais lliures de l’an-
tiga Fàbrica de pintures. Es tracta 
d’una actualització del projecte aprovat 
inicialment l’any 2014, que va caducar 
perquè no es van respondre en el ter-
mini previst les al·legacions presenta-
des i, per tant, no es va arribar a apro-
var definitivament.

El nou projecte actualitza els preus 
d’execució i adapta l’anterior a les noves 
normatives, al temps que introdueix al-
guns canvis a les façanes frontals i late-
rals de l’equipament per tal que es dis-
tingeixi el volum de l’edifici original 
respecte a la part que es preveu ampliar. 

L’aprovació inicial va comptar amb 
els vots a favor d’ERC+SxA i AP-CP. La 
resta de grups de l’oposició —Gd’A, 
PDeCAT i AA-CUP— van votar en contra 
criticant la manca de debat polític previ 
i reclamant una reflexió més acurada de 
cara al proper mandat, tenint en compte 
l’envergadura de la inversió, valorada en 
més de 3,5 milions d’euros. Des del go-
vern es va insistir en que  el projecte 
prove d’un llarg procés de treball dut a 
terme durant el mandat 2011-2014, 
que va ser recolzat per tots els grups 
municipals en aquell moment. 

L’aprovació inicial està a informació 
pública del 23 de maig al 5 de juliol 
per tal que la ciutadania i els grups 
municipals puguin presentar les al-
legacions que considerin oportunes.

L’aprovació inicial del projecte executiu està a informació pública fins al 5 de juliol. 
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Deu anys de Músics en Residència 
·······················································································································································
Les estades musicals celebren una edició especial amb quatre concerts i l’estrena del nou escenari.  
·······················································································································································

La d’enguany serà una edició especial 
de Músics en Residència. Les estades 
musicals celebren el desè aniversari 
amb un programa més ampli, més ar-
tistes, més públic i nou escenari: l’Es-
pai d’Arts Escèniques Casal d’Alella. 

L’estrena del nou equipament obre 
noves perspectives per aquest esdeve-
niment musical, pioner a Catalunya, 
que permet viure i tastar la interpreta-
ció des de dins a través de la feina pre-

Les entrades es posaran a la venda a partir del 14 de juny a l’Oficina de Turisme i a la web www.musicsenresidencia.com  

paratòria dels concerts que fan els ar-
tistes, músics que desenvolupen una 
carrera professional de nivell internaci-
onal. La nova seu de Músics en Resi-
dència serà l’Espai d’Arts Escèniques 
Casal d’Alella, el que permetrà una mi-
llora en la posada en escena i comodi-
tat dels espectadors. 

Enguany les estades seran del 18 al 
24 de juliol i acolliran a 21 artistes 
convidats que s’allotjaran en cases par-

ticulars del municipi i rebran el suport 
d’establiments i entitats que col·laboren 
en aquest projecte. 

El programa inclou quatre concerts 
de format i eix temàtic molt divers. El 
primer, del 18 de juliol, serà un concert 
per a duos de corda que proposen un 
recorregut per grans obres amb els mí-
nims elements a través de Mozart, Pen-
derecki, Bartok, Bridge i Kodaly. La se-
gona cita serà el 20 de juliol amb la 
presentació del llibre 10 anys de Mú-
sics en Residència i un programa dedi-
cat íntegrament a J. S. Bach. 

El romanticisme és el fil conductor 
del concert del 22 de juliol. Schumann, 
Brahms i Juon configuren un programa 
romàntic amb obres per a diferents for-
macions amb instruments de vent i cor-
da a l’entorn d’un mateix element: el 
piano. El programa finalitza el 24 de 
juliol amb una versió per a veu i conjunt 
de cambra arranjada per Arnold Schön-
berg i Reiner Rihm d’El cant de la Ter-
ra, de Gustav Mahler.

Les entrades es posen a la venda el 
14 de juny a l’Oficina de Turisme i des 
de www.musicsenresidencia.com.

La festa de la gent gran
Alella ha tornat a celebrar les Jornades 
de la Gent Gran Activa del 28 de maig 
al 8 de juny amb un programa ple de 
propostes de tot tipus pensat per ani-

mar a gaudir i a participar a aquest col-
lectiu. Un dels plats forts d’aquestes 
12es jornades va ser el 78è Dinar 
d’Homenatge a la Vellesa del 2 de juny.

Horari d’estiu a l’Ajuntament 
De l’1 de juny al 30 de setembre 
l’horari d’atenció de l’OAC (Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania) és de di-
lluns a divendres de 8.15 a 14.30h 
i dijous a la tarda romandrà tancat. 
Serveis a les persones tancarà a di-
jous a la tarda fins al 30 de setem-
bre. La Biblioteca tancarà els dis-
sabtes al matí els mesos d’estiu. 
Les oficines d’Esports obriran de 
dilluns a divendres de 8.30 a 14h 
de l’1 de juliol al 13 de setembre i 
romandran tancades del 5 al 30 
d’agost. Can Lleonart del 17 de 
juny al 13 de setembre obrirà no-
més al matí i romandrà tancat del 5 
al 30 d’agost. L’Espai Jove tanca 
portes del 31 de juliol al 31 d’agost. 

··············································································
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Acords del Ple
PLENS ORDINARIS DEL 28 DE MARÇ I EL 25 D’ABRIL. Consulteu les vídeo actes a www.alella.cat/plens 

Declaració d’especial interès i utilitat el Complex Esportiu 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA i PDeCAT, l’absten-
ció de Gd’A i AP-CP i el vot en contra d’AA-CUP. 
Aprovació del Pla Local de Salut 2019-2025 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, Gd’A, AA-CUP i 
AP-CP i l’abstenció del PDeCAT.
Aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal (ROM) 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, Gd’A, AA-CUP i 
AP-CP i l’abstenció del PDeCAT.
Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana de Can 
Bertran
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, Gd’A, PDeCAT i 
AP-CP i el vot en contra d’AA-CUP. 
Aprovació inicial del projecte de la Biblioteca, arxiu i urba-
nització dels espais lliures de l’antiga fàbrica de pintures
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA i AP-CP i el vot en 
contra de Gd’A, PDeCAT i AA-CUP.
Aprovació del conveni amb la mercantil Xavier Alsina S.A. 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA i AP-CP i el vot en 
contra de Gd’A, PDeCAT i AA-CUP.
Aprovació del Pla Local de Seguretat 2019-2021
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA i AA-CUP, l’absten-
ció de AP-CP i el vot en contra de Gd’A i AA-CUP. 
Aprovació elaboració valoració dels llocs de treball i bases 
de processos de consolidació i estabilització.

Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, AA-CUP i AP-CP, 
i l’abstenció de Gd’A i PDeCAT.
Aprovació definitiva ordenança reguladora IBI. 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, PDeCAT, AACUP 
i AP-CP i l’abstenció de Gd’A. 
Aprovació de l’Acord regulador del personal funconari.
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA i AP-CP, l’absten-
ció de Gd’A i PDeCAT i el vot en contra d’AA-CUP.
Aprovació del Reglament de control de presència.
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, AA-CUP i AP-CP, 
l’abstenció de Gd’A i PDeCAT.
Aprovació bases Fons Social del personal funcionari.
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA i AP-CP, l’absten-
ció de Gd’A i PDeCAT i el vot en contra d’AA-CUP.
Aprovació criteris complement productivitat.
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA i AP-CP, l’absten-
ció de Gd’A i PDeCAT i el vot en contra d’AA-CUP.
Aprovació modificació de plantilla i llocs de treball. 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA i AP-CP, l’absten-
ció de Gd’A i PDeCAT i el vot en contra d’AA-CUP.
Aprovació Ordenança Municipal de Tinença d’Animals.
Aprovat per unanimitat 
Moció per a la concessió de la Creu de Sant Jordi a l’As-
sociació Cultural Revista Alella 
Aprovat per unanimitat 

Abans de manipular els petards
• Assegureu-vos de comprar els productes pirotècnics en un establiment autoritzat.
• No us guardeu petards a les butxaques.
• Cal llegir les instruccions de cada article.

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

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

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

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

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

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

lla que pot fer molt de mal.

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

Més informació a 
www.alella.cat/festasegura 

Revetlles amb precaució. Ull amb els petards! 
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Serveis

TAXI A DEMANDA   Tel. 900 696 566 
Servei de taxi al preu de 2€ De dilluns a divendres de 7 a 20 h.  
Per a majors de 65 anys i persones amb discapacitat. La resta d’usuaris amb un límit de 6 viatges anuals

CENTRALETA DEL SERVEI DE TAXI   Tel. 93 540 13 86

TAXIS

DEIXALLERIA MÒBIL
De l’11 al 16 de juny i del 9 al 14 de juliol.
De dimarts a dissabte de 9.30 a 13 h i 16 a 19 h i diumenge de 10 a 13.30 h. Dilluns 
tancat. A la Riera Principal, entre Can Vera i el carrer Charles Rivel.

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: JUNY - JULIOL 

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

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

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 - www.alella.cat
De l’1 de juny al 30 de setembre.
De dilluns a divendres, 8.15 a 14.30 h. Dijous tarda tancat

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55
De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h. 
Divendres de 10 a 13.30 h. A l’estiu dissabte tancat

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
A l’estiu tardes tancat

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 tarda tancat.

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

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

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

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

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

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
93 790 55 60

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: MAIG - JULIOL 

IBI urbana (no domiciliat)                                                              02.05.2019   a   05.07.2019
IBI (2ª fracció domiciliat )                                                     01.07.2019
Impost Béns característiques especials                                 02.05.2019   a    02.07.2019
Taxa de residus domèstics                                                     02.05.2019   a    02.07.2019
Taxa de residus comercials                                                      02.05.2019   a    02.07.2019
Taxa Mercat municipal (2r trimestre)                                                    21.05.2019   a    24.07.2019
Taxa mercat ambulant (2n trimestre)                                          21.05.2019   a    24.07.2019
Reserves estacionament minusvàlids                                   21.05.2019   a    24.07.2019
Taxa de caixers automàtics                                                 21.05.2019   a    24.07.2019

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

Propera sessió per tramitar DNI electrònic: el 20 de setembre, 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
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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) 

19.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Llibres amb veu pròpia. Presentació del llibre Història d’una llàgrima de 
Josep Maria Basté Framis, a càrrec d’Àngels Piró, filòloga i correctora.

Dimarts 11 de juny

16.30h Skate Parc*
3a competició Skatecparc de scooter, skate i altres sobre rodes.

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Parcs i biblioteques... naturalment! Laboratori de lectura: Naturalis-
tes (de 5 a 9 anys). Inscripció prèvia. Places limitades.

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Llibres amb veu pròpia. Presentació de la novel·la El despertar de 
l’anestèsia d’Antoni París López, a càrrec de Luis Fernández Zaurín,
periodista i escriptor.

19.30h Restaurant Els Garrofers
Sopar Enosolidari als Garrofers. En benefici de l’Institut Guttmann.
Organitza: Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella

Divendres 14 de juny 

10h Porxada del Mercat Municipal
Mercat de puces solidari d’ADANA.
Organitza: ADANA amb la col·laboració de l’Ajuntament

17h Pavelló d’Esports Municipal
Campionat 3x3 de bàsquet, 15 euros per equip / cal inscripció prèvia.
Organitza: Club de Bàsquet Alella amb la col·laboració de l’Ajuntament

19.30h Local de l’Associació Casal d’Alella (C/Santa Madrona,10)
Màgia i clown i xocolatada, amb el mag Pablo Muñoz. Obert a tothom.
Organitza: Associació Casal d’Alella 

Dissabte 15 de juny

10h Porxada del Mercat Municipal
Mercat de puces solidari d’ADANA.
Organitza: ADANA amb la col·laboració de l’Ajuntament

Diumenge 16 de juny

19.30h Porxada del Mercat Municipal*
Llibres amb veu pròpia. Presentació de la novel·la Tras la celosía de 
Carmen Santamaría, a càrrec de l’escriptora Mireia Vancells.

Dimarts 18 de juny

19.30h Parada de Bus de Can Lleonart*
Travessa de Queralbs a Ulldeter. Dia 1: Distància 8 km - Desnivell de 
pujada 850 m - Durada de 5 a 6 h. Dia 2: Distància 8,4 km - Desnivell 
de pujada 590 m - Durada de 5 a 6 h. Preu: 125 euros.

Dimecres 19 i dijous 20 de juny

19h Espai Jove*
Jornades LGTBI Càpsula formativa. Nous gèneres i diversitat sexual. 
Gratuït. Més informació i inscripcions a www.alellajove.cat 

19.30h Can Manyé*
Literatures amb sentits. La Ilíada d’Homer. Amb Jaume Pòrtulas i Jor-
di Raventós. Gratuït. Inscripció prèvia a vinyaserra@gmail.com

Dimecres 19 de juny

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Parcs i biblioteques... naturalment! Laboratori de lectura: Naturalis-
tes (de 5 a 9 anys). Inscripció prèvia. Places limitades.

Dijous 13 de juny

19h Can Lleonart* 
Jornades LGTBI Cinema Los chicos están bien. 4 nominacions als Oscars 
i 4 nominacions als premis BAFTA. Gratuït.

Dijous 20 de juny

19.30h Pavelló d’Esports Municipal* 
La Festa de l’Esport. Lliurament dels 6ès Reconeixements Alella Va-
lora l’Esport.

Divendres 21 de juny

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

Diumenge 23 de juny

19h Antigues Escoles Fabra
Jornades LGTBI. Tertúlia Trans*ició en primera persona amb Aria López
Organitza: Tribu Feminista d’Alella amb la col·laboració de l’Ajuntament

19.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia* 
Llibres amb veu pròpia. Presentació dels llibres de narracions Roba 
estesa i I si expliquem un conte?, a càrrec de l’autor David Via i Ros.

Dijous 27 de juny

12h Oficina de Turisme*
Diumenges de vins. Tradició i actualitat als cellers d’Alella. Preu: 8 
euros. Compra d’entrades a alella.cat/turisme

12h Oficina de Turisme*
Diumenges de most. Fem d’artistes! Preu: 4 euros. Compra d’entra-
des a alella.cat/turisme

Diumenge 30 de juny

Dijous 4 de juliol, 22h Celler de les Aus 
Eduard Costa, L’últim Indi. Preu: 18 euros

Divendres 5 de juliol, 22h Jardins de Cal Marquès 
Mishima. Preu: 18 euros

Dissabte 6 de juliol, 18h Celler de les Aus 
Infantil El cantallaire, contes cantats i cançons. Preu: 8 euros

Dissabte 6 de juliol, 22h Jardins de Cal Marquès
Benvinguts al Funky amb la Polifònica Joia. Preu: 18 euros

Dijous 11 de juliol, 22h Parc de Can Sors
Sant Andreu Jazz Band & Joan Chamorro. Gratuït

Divendres 12 de juliol, 19h Celler Can Roda
Infantil Drum Circle amb Santi Carcasona. Preu: 8 euros

Divendres 12 de juliol, 22h Celler Can Roda
Sandra Bautista. Preu: 18 euros

Dissabte 13 de juliol, 16h Celler Bouquet d’Alella 
Infantil La città infinita. Preu: 8 euros

Dissabte 13 de juliol, 22h Celler Bouquet d’Alella 
Halldor Mar. Preu: 18 euros

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

Festival d’Estiu Alella 2019

Inventari de Latung La La, de David Ymbernon. Fins al 16 de juny

Dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20.30h. Dissabte i diumenge d’11 a 14h 

Can Manyé, espai d’art i creació
Dijous 18, dissabte 20, dilluns 22 i dimecres 24 de juliol
A les 21h, a l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella
Preu per cada concert: 18 euros
Abonament pels 4 concerts: 60 euros

Informació i venda d’entrades a www.musicsenresidencia.com 

10a edició de Músics en Residència



de l’1 al 6 de juliol (ambdós inclosos) 
a Can Lleonart

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

Segon lliurament
de bosses compostables 
i bidonets d’oli

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

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

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

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

19

2019
10a  ed ic ió

VENDA D’ENTRADES
A PARTIR DEL 14 DE JUNY 

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

DIA PER L’ALLIBERAMENT 

LGTBI
lesbianes gais transsexuals bisexuals intersexuals

DIMECRES 19 DE JUNY
19h · Espai Jove 

Nous gèneres i diversitat sexual 

DIJOUS 20 DE JUNY 
19h · Golfes de Can Lleonart 

Cinema Los chicos están bien

DIJOUS 27 DE JUNY 
19h · Espai Jove 

Trans*ició en primera persona
Tertúlia amb Aria López

Organitzat per Tribu Feminista d’Alella


