
7

8

9

Normes per instal·lar plaques solars 
amb comunicació prèvia

El Cap de Setmana Jove agafa el 
nom de La Fil·loxera

A punt per a la Festa Major que 
enguany s’allarga fins al 4 d’agost

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
AJUNTAMENT D’ALELLA

Nº359 JULIOL-AGOST  DE 2019

Nou mandat, noves cares 
 Marc Almendro assoleix l’alcaldia d’Alella en l’11è mandat 
democràtic amb els vots d’ERC+SxA i AA-CUP. 



L’alcalde,
Marc 
Almendro Campillo
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El passat 15 de juny va tenir lloc el Ple de constitució del nou 

Consistori en el qual vaig esdevenir el nou Alcalde d’Alella. 

Vaig viure aquell moment amb molta felicitat, va ser l’inici 

d’una nova etapa vital que em ve molt de gust viure. Fa 

temps que pensava amb il·lusió poder entomar aquest pro-

jecte i és que sóc molt conscient de la sort que tinc de dedi-

car-me al que m’agrada: servir a la gent i treballar pel meu 

poble. 

Tanmateix també sento molt de respecte per la gran respon-

sabilitat que tinc per davant. Però tal i com vaig explicar en 

el mateix Ple, “fruit dels meus valors republicans, de l’amor 

per Alella, fruit de com sóc, penso i actuo, tinc una percepció 

massa alta de la responsabilitat de ser Alcalde com per no 

deixar-me la pell, la suor i la sang per fer tot el possible per 

Alella i la seva gent”. Així és com entenc la responsabilitat 

que he assumit i així és com m’exigiré exercir-la tots i cadas-

cuns dels propers més de 1400 dies. 

Vull aprofitar aquest primer editorial que escric com Alcalde 

per expressar, un cop més, la voluntat d’Esquerra Republica-

na de Catalunya + Sumem per Alella i el meu compromís 

personal per garantir la creació d’espais pel diàleg i el debat 

amb totes les forces polítiques municipals. Teniu la meva mà 

estesa per treballar conjuntament, govern i oposició, pel bé 

d’Alella.

Estem al juliol i Alella bull d’activitat. Festival d’Estiu, Músics 

en Residència, Cap de Setmana Jove – La Fil·loxera i Festa 

Major... Estem immersos en un no parar d’activitats culturals 

i d’oci que ens guiaran fins a les merescudes vacances 

d’agost. Però no patiu, que al setembre ens retrobarem amb 

la Festa de la Verema. 

Aquest és un clar exemple que Alella és un gran poble i que 

és un plaer poder viure’l. Així que a gaudir de l’estiu i a gaudir 

del poble.

Bona Festa Major! Bona Verema!

I visca Alella!

9
Gresca per a tothom a la Festa Major!
I després la Festa de la Verema 

6
Enviament de liquidacions per la 
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Cita prèvia per ser atès pel Síndic 
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La Generalitat presenta a l’Escola La 
Serreta l’Estratègia energètica 
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Nou mandat i nou alcalde 
·······················································································································································
Marc Almendro és escollit alcalde amb el suport de 8 dels 13 regidors i regidores de l’Ajuntament. 
·······················································································································································

Marc Almendro agafa el relleu d’Andreu Francisco com alcalde d’Alella. 

Marc Almendro va ser escollit alcalde 
d’Alella el 15 de juny, amb el suport 
dels 7 regidors d’ERC+SxA i el repre-
sentant de l’Alternativa per Alella-CUP 
i l’abstenció de Gd’A. JxCAT-JUNTS, 
Ciutadans i Alella Primer-PSC van op-
tar per donar suport als respectius caps 
de llista i regidors electes. L’elecció va 
tenir lloc en la sessió de constitució de 
la Corporació, en la què prèviament 
van prendre possessió del càrrec els 13 
regidors i regidores escollits en les 
Eleccions Municipals del passat 26 de 
maig.

Almendro agafa el relleu d’Andreu 
Francisco que ha estat alcalde durant 
quatre mandats, des del 2003 al 
2019. Durant el seu discurs, el nou al-
calde es va mostrar disposat a continu-
ar el treball iniciat pels governs anteri-
ors i a millorar en tot allò que sigui 
possible. 

L’alcalde va iniciar la seva interven-
ció amb un record per a totes les perso-
nes empresonades pel procés i un 
agraïment a tota la gent que va votar la 
seva candidatura, els companys i com-
panyes del govern i del partit i, molt 
especialment, a Andreu Francisco i a la 
seva família pel suport que ha rebut 
per poder arribar a assolir la màxima 
representació a l’Ajuntament. 

“Fa temps —va dir Almendro— que 
pensava amb il·lusió poder entomar 
aquest projecte perquè tinc ganes, ide-
es, empenta, joventut... i soc conscient 
de la sort que tinc de dedicar-me a allò 
que més m’agrada: servir a la gent i 
treballar pel meu poble”. L’alcalde va 
insistir en els seus valors republicans i 
es va mostrar disposat a deixar-se “la 
pell, la suor i la sang” per fer tot el pos-
sible per Alella. 

Almendro va cloure el seu parlament 
fent una pinzellada de les línies bàsi-
ques del seu govern, anunciant que con-
jugarà “continuïtat i renovació” i que 
treballarà tenint present tres eixos prin-
cipals: les persones, la comunitat i el 
territori. 

4 grans àrees i 18 regidores 

Amb el nou alcalde i el nou govern, l’Ajuntament estrena una nova organització interna basada en 
4 grans àrees de les quals pengen les 18 regidories.

Àrea d’Alcaldia:
• Alcaldia i Comunicació
• Regidoria de Participació i transparència
• Regidoria de Serveis Interns 
• Regidoria de Seguretat Ciutadana 

Govern
 Cap d’Alcaldia (càrrec eventual) / Gerència 

Àrea d’Identitat 
• Regidoria de Cultura
• Regidoria de Festes
• Regidoria de Turisme i Identitat
• Regidoria de Promoció Econòmica

Àrea de Ciutadania
• Regidoria de Serveis a les Persones
• Regidoria d’Educació
• Regidoria d’Esports i Promoció de la Salut
• Regidoria d’Infància
• Regidoria de Gent Gran
• Regidoria d’Adolescència i Joventut
• Regidoria d’Equitat
• Regidoria de Cooperació al desenvolupament

Àrea de Territori
• Regidoria de Serveis Territorials
• Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat 
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Les set cares del govern

Teresa Vilaró Comas 
És el seu tercer mandat, el que la converteix 
en la veterana del govern. Nascuda a Barcelo-
na l’any 1962, és doctora en Biologia i treba-
lla al Consell Superior d’Investigacions Cientí-
fiques. Té delegades la 1a tinença d’alcaldia i 
també les regidories d’Educació, Infància i 
Cooperació al desenvolupament. Les seves 
retribucions seran per assistències.

Israel Payà Todolí 
S’estrena en el Consistori alellenc amb els 
càrrecs de 2n tinent d’alcalde i regidor de 
Serveis Interns, Seguretat Ciutadana i Es-
ports i Promoció de la Salut. Va néixer a 
Barcelona l’any 1973, és Graduat Social i ha 
treballat com assessor a diferents empre-
ses. Té dedicació parcial del 98% a l’Ajunta-
ment, amb un sou brut de 33.000€ anuals. 

Elisabet Vilaró Gea 
És una de les cares més conegudes de l’Ajun-
tament, on ha treballat com a secretaria 
d’alcaldia des de 1991. Nascuda a Barcelo-
na l’any 1960, té estudis de Magisteri i cursa 
un postgrau de Gestió d’esdeveniments. Té 
delegades les regidories de Cultura, Turisme 
i Identitat i Equitat, amb dedicació parcial 
del 98% i un sou brut de 33.000€ anuals. 

Xènia Matas Castany
És la seva primera tasca política. Té 45 anys, 
és llicenciada en Ciències Ambientals, té un 
postgrau en gestió ambiental, un màster en 
prevenció de riscos laborals i més de 20 anys 
d’experiència a l’àmbit de la gestió ambiental 
industrial i en el sector serveis. És 3a tinent 
d’alcalde i regidora de Medi Ambient i Sosteni-
bilitat. Rebrà assignacions per assistències. 

Mercè Vizern López
És una de les noves cares del Consistori. Nas-
cuda a Sabadell l’any 1979, és tècnica supe-
rior en animació sociocultural i turística i té 
un postgrau en Direcció i Gestió de recursos 
humans en l’àmbit esportiu. És regidora de 
Promoció Econòmica, Festes, Gent Gran i 
Adolescència i Joventut amb dedicació parci-
al del 98% i un sou brut de 33.000€ anuals. 

Laura Ribalaiga Prats 
És el seu segon mandat a l’Ajuntament. Nascu-
da a Rubí l’any 1983, Ribalaiga és educadora i 
integradora social, té estudis de Pedagogia i 
un màster en  Atenció Psicosocial en emergèn-
cies i urgències socials i humanitàries. Ocupa 
el càrrec de 4t tinent d’alcalde i repeteix com 
a regidora de Serveis a les Persones. Les seves 
retribucions seran per assistències.

Marc Almendro Campillo 
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, Marc Almendro arriba a l’alcaldia d’Alella amb només 30 
anys, sent l’alcalde més jove que aconsegueix la vara d’alcalde des de la recuperació dels ajuntaments democrà-
tics, l’any 1979, ara fa 40 anys. Tot i la seva joventut, no és nou a l’Ajuntament. Ja va ser regidor, amb només 22 
anys, durant el mandat 2011-2015, on va ocupar les regidories de Medi Ambient, Joventut i Esport. Després d’un 
parèntesi de tres anys, que va dedicar a treballar en una empresa familiar,  Almendro torna a l’Ajuntament l’abril 
de 2017, coincidint amb la jubilació de la regidora Isabel Nonell, i es comença a perfilar la seva posició com 
alcaldable en assumir les regidories d’Administració, Hisenda, Transparència, Participació Ciutadana i Esports. 
La llista d’ERC+SxA que encapçala per primera vegada a les Eleccions Municipals del 26 de maig obté 7 regidors 
i revalida la majoria absoluta aconseguida per Andreu Francisco als comicis anteriors. A més de l’alcaldia, també 
s’ocupa de les regidories de Serveis Territorials, Comunicació i Participació i Transparència. Té dedicació exclusi-
va per la que rebrà una retribució bruta de 45.000€ anuals.  
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·······················································································································································
El Ple aprova el funcionament dels diferents òrgans municipals i les retribucions dels càrrecs electes. 
·······················································································································································

El nou Consistori va iniciar les seves 
sessions plenàries el 27 de juny amb el 
Ple extraordinari en què, a més de do-
nar compte del nou carpitàs municipal, 
es van acordar la periodicitat i funcio-
nament dels diferents òrgans de repre-
sentació municipal, així com les perso-
nes que representaran l’Ajuntament als 
diferents ens dels quals forma part i als 
consells municipals.

Les sessions ordinàries del Ple mu-
nicipal es mantenen, com fins ara, l’úl-
tim dijous de cada mes a les 19.30h, 
igual que les Comissions informatives 
que es fan la setmana anterior al Ple. 
La Junta de Govern s’avança mitja 
hora i es farà habitualment els dijous a 
les 18.30h i la Comissió Especial de 
Comptes tindrà periodicitat trimestral a 
l’espera de l’entrada en vigor del nou 
Reglament Orgànic Municipal. 

El Ple també va acordar la creació 
d’una plaça de personal eventual que 
farà les funcions de Cap d’Alcaldia i 
que estarà dotada amb 30.000€ bruts 
anuals per una dedicació de 37,5 ho-
res setmanals. Aquest punt va ser 
aprovat amb el vot en contra de JxCAT, 
Gd’A i Ciutadans i l’abstenció d’Alter-
nativa per Alella-CUP i Alella Primer-
PSC. 

Retribucions i assignacions
Aquest primer Ple del mandat també va 
servir per aprovar les retribucions que 
cobraran els càrrecs electes, així com 
les assignacions als grups municipals 
(veure el quadre). Aquest va ser el punt 
que va generar més controvèrsia entre 
el govern i l’oposició. JxCAT, Gd’A, Ciu-
tadans i AP-PSC van votar en contra 
per considerar que caldria incrementar 
el component fix de 200€ anuals de 
l’assignació dels grups municipals per 
tal que, segons van dir, fos més equita-
tiva per a tots els grups municipals amb 
independència dels número de regi-
dors. A aquest component fix cal afegir 
un component variable que és de 305€ 
per cada regidor del grup. 

Els primers acords del nou Consistori

Els regidors i regidores van ocupar les seves cadires segons la distribució acordada per als propers quatre anys. 

Les retribucions dels càrrecs electes i grups municipals

Marc Almendro, alcalde (ERC+SxA)
dedicació exclusiva: 45.000€ 

Israel Payà, 2n tinent d’alcalde (ERC+SxA)
dedicació parcial (98): 33.000€

Elisabet Vilaró, regidora del govern (ERC+SxA)
dedicació parcial (98%): 33.000€ 

Mercè Vizern, regidora del govern (ERC+SxA)
dedicació parcial (98%): 33.000€

(*) Retribucions brutes anuals 

Teresa Vilaró, 1a tinent d’alcalde (ERC+SxA)

Xènia Matas, 3a tinent d’alcalde (ERC+SxA)

Laura Ribalaiga, 4a tinent d’alcalde (ERC+SxA)
300€ Ple Municipal

    150€ Junta de Govern
            100€ Comissió informativa

(**) Assignacions brutes per sessió

Els regidors que reben remuneració per dedicació exclu-
siva o parcial no rebran assignacions per assistències.

Amb dedicació parcial o exclusiva* Assignacions per assistència**

ERC+SxA (7 regidors)
JxCAT-JUNTS (2 regidors)

AA-CUP (1 regidor)
Gd’A 1 regidor)

Ciutadans (1 regidor)
AP-PSC (1 regidor)

2.335€ anuals
810€ anuals
505€ anuals
505€ anuals
505€ anuals
505€ anuals

Assignació als grups municipalsRetribucions pels portaveus de l’oposició

Esteve García-Ossorio, portaveu JxCAT-JUNTS
Mark Ullod, portaveu Alternativa per Alella-CUP

Josep Bardés, portaveu Gent d’Alella
Susana Alonso, portaveu Ciutadans

Cristóbal Zueras, portaveu Alella Primer-PSC 

Poden d’acollir-se a la dedicació parcial (35%) amb 
una retribució bruta de 10.200 euros anuals o bé 

percebre assignacions per assistència a les sessions.  
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Cita prèvia per ser atès pel 
Síndic Local de Greuges 
Des d’aquest mes de juliol per poder ser 
atès pel Síndic Municipal de Greuges 
cal demanar cita prèvia enviant direc-
tament un correu electrònic a l’adreça 
de la Sindicatura alella.sindic@alella.
cat o bé dirigint-se a l’Oficina d’Atenció 
a la Ciutadania presencialment o per 
telèfon (93 555 23 39) per tramitar la 
petició de cita prèvia. 

L’oficina de la Sindicatura, situada 
a la planta baixa de l’Ajuntament a 
l’antic jutjat de pau, ja no obrirà els di-
mecres de 12 a 13.30h com venia fent 
des de l’inici de les activitats a l’abril 
de 2018, perquè durant aquests pri-
mers mesos de funcionament la major 

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

Tot a punt per a les estades 
Andrea Cuevas i Alejandro Monfort 
són les dues persones becades per 
l’Ajuntament per fer estades solidà-
ries el proper mes d’agost a Mèxic. 
L’objectiu de l’estada és entrevistar 
líders comunitaris i enregistrar-ho 
en vídeo per tal de muntar un petit 
documental a la tornada i fer difu-
sió de la seva situació. L’estada per-
metrà les persones becades accedir 
a una realitat oculta. De la mà de 
l’Associació Catalana per la Pau, 
amb gairebé 30 anys d’experiència 
en la cooperació internacional, i la 
seva sòcia a Oaxaca (Mèxic), l’Ob-
servatori de Drets Humans dels Po-
bles, podran visitar durant dues 
setmanes i mitja diferents comuni-
tats indígenes mixteques i conèixer 
en primera persona la seva història 
de lluita i resistència. Seguiu l’ex-
periència al  diari de les estades 
(https://eldiaridelesestades.word-
press.com/) 

Nova edició de la guia 
d’activitats extraescolars 
L’Ajuntament torna a editar la guia 
d’activitats extraescolars del proper 
curs que recull tota l’oferta pública 
i privada que s’ofereix al municipi 
per a infants i joves de 3 a 16 anys. 
Fa vuit anys que l’Ajuntament edita 
aquesta guia amb l’objectiu de faci-
litar a les famílies informació de 
tot el ventall d’opcions formatives, 
esportives, musicals, artístiques, 
lúdiques o culturals que s’oferei-
xen fora de l’horari escolar. Les en-
titats, empreses i centres educatius 
que apareixen a la guia col·laboren 
econòmicament en el finançament 
de l’edició i en el repartiment. Es 
publicaran 4.000 exemplars que es 
distribuiran a totes les llars del mu-
nicipi, als centres que imparteixen 
les activitats i els equipaments. El 
document es podrà consultar a 
www.alella.cat/guiaextraescolars.

Cursos subvencionats de natació 
Els infants nascuts el 2013 i empa-
dronats a Alella poden fer un curs de 
natació subvencionat per l’Ajunta-
ment a la piscina del Complex Espor-
tiu Municipal. Els cursos són d’una 
hora setmanal i les inscripcions es 
faran a partir del 2 de setembre. 

Enviament de liquidacions per la 
regularització de l’IBI 

part de les consultes s’han atès mitjan-
çant cita prèvia. Més informació www.
alella.cat/sindic.

L’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació (ORGT) ha començat a envi-
ar les liquidacions de l’IBI amb l’import 
que van deixar d’ingressar els quatre 
anys anteriors a la regularització que 
l’Estat va dur a terme l’any 2018. 
Aquest pagament extraordinari (que no 

forma part de l’IBI de 2019) afecta a 
un total de 1.210 finques rústiques i 
urbanes d’Alella en les quals es van de-
tectar alteracions cadastrals en el pro-
cés de revisió realitzat per la Direcció 
General del Cadastre, que depèn de 
l’Estat. 

Les liquidacions corresponen als 
endarreriments corresponents a un 

màxim de quatre anys enrera -entre  
2014 i  2017- de la part que no estava 
declarada al cadastre i que ha aflorat 
ara amb la regularització promoguda 
per l’Estat.   

Els immobles que no han estat alte-
rats no estan afectats per aquest proce-
diment, que depèn directament de 
l’Administració de l’Estat, i, per tant, 
els seus propietaris no han rebut cap 
tipus de notificació i podran pagar l’im-
post en els terminis establerts en el 
calendari fiscal. 

Paral·lelament, s’han començat a 
enviar les liquidacions dels endarreri-
ments corresponents a la taxa per pres-
tació del servei de la recollida i gestió 
de residus, que a Alella està vinculada 
als valors cadastrals de les finques i 
que, per tant, cal ajustar-la als valors 
cadastrals  que han aflorat en el procés 
de regularització. 

···································································································
Més d’un miler de contribuents hauran de pagar el diferencial de l’impost que 
ha aflorat amb la revisió dels quatre anys compresos entre 2014 i 2017.

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

Sindicatura 
Municipal 
de Greuges 
d’Alella

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

La liquidació afecta a 1.210 finques 
rústiques i urbanes del municipi. 
···················································
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Normes per instal·lar plaques solars 
L’Ajuntament ha aprovat les instrucci-
ons que cal seguir per tal de facilitar la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques 
d’autoconsum que aprofitin l’energia 
solar al municipi en règim de comuni-
cació prèvia. 

Requisits per a la comunicació prèvia
Les instal·lacions no podran superar 
els 16 m2 de superfície i els béns en els 
què s’instal·lin no han d’estar sotme-
sos a un règim de protecció patrimoni-
al cultural o urbanístic. A més, els cri-
teris següents d’integració paisatgística 
següent: 

- A les cobertes inclinades sola-
ment s’admet la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques si es situen sobre el ma-
teix pla de la coberta.

- A les cobertes planes s’admet la 
col·locació de plaques fotovoltaiques 
amb la limitació que no superin l’alça-
da d’1,40 metres.

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

El vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda de la Generali-
tat, Pere Aragonès, va triar l’Escola La 
Serreta d’Alella per presentar l'Estratè-
gia de serveis energètics als equipa-
ments i infraestructures de la Generali-
tat. A la presentació, que va tenir lloc 
el 20 de juny emmarcada dins de la 
Setmana de l'Eficiència Energètica, 
Aragonès va assegurar que aquest cen-
tre educatiu "és un exemple del que 

volem estendre arreu del país”, ja que 
és una “escola verda”, és a dir, part de 
l’energia que consumeix prové de les 
plaques solars que té instal·lades a la 
coberta de l’edifici. El vicepresident va 
ser rebut a l'escola per l'alcalde d'Ale-
lla, Marc Almendro, la regidora d'Edu-
cació, Teresa Vilaró i l'equip directiu 
del centre.

La finalitat de l’Estratègia de ser-
veis energètics als equipaments i infra-
estructures de la Generalitat és accele-
rar el canvi de model energètic des de 
la mateixa administració per donar res-
posta a la situació d’emergència climà-
tica, en línia amb les directrius marca-
des per la Unió Europea en l’Agenda 
2030, i l’acord de Govern del passat 
mes de desembre pel qual s’aprova el 
Pla d’estalvi i eficiència energètica als 
equipaments de la Generalitat (2018-
2020).

La Generalitat presenta a l'Escola 
La Serreta l’Estratègia energètica 

- A les cobertes inclinades en les 
que l’orientació de les plaques fotovol-
taiques situades sobre el pla de coberta 
no garanteixin assolir un rendiment mí-
nim del 60%, caldrà presentar la pro-
posta als serveis tècnics municipals 
perquè avaluï les alternatives possibles 
per garantir la màxima eficiència ener-
gètica i la millor integració paisatgística.

Quan cal demanar llicència
Hauran de sol·licitar la preceptiva lli-
cència urbanística les instal·lacions 
que superin els 16 m2 de superfície, 
que no compleixen els criteris d’inte-
gració paisatgística o s’executin en 
béns sotmesos a un règim de protecció 
patrimonial cultural o urbanística o en 
béns immobles ubicats en sòl no urba-
nitzable o en sòl urbanitzable no deli-
mitat. 

Més informació a www.alella.cat/
plaquessolars

La Biblioteca obre la BiblioEstiu 
La Biblioteca Ferrer i Guàrdia s'ha 
posat estiuenca i per primera vega-
da posa a disposició de tots els 
usuaris i usuàries un espai per gau-
dir de la lectura a l'aire lliure. És 
l'espai BiblioEstiu, que s'ha creat 
aprofitant la zona lliure que es va 
deixar davant de la porta d'accés 
quan es van fer les darreres refor-
mes interiors i exteriors de l'equipa-
ment. En aquest espai s'instal·len 
cada dia taules i cadires i altres 
elements simulant una terrassa de 
bar d'estiu. La BiblioEstiu és un 
servei de lectura exterior de la Bi-
blioteca, per a ús exclusiu d'usuaris 
i usuàries majors de 18 anys o me-
nors acompanyats d'un adult. Es 
poden fer lectures de diaris, revis-
tes i llibres demanats en préstec i 
és imprescindible presentar el ca-
net d'usuari. L’horari és de 10.15 a 
13.15h i de 15.45 a 20.15h. 

Reconeixements esportius
La festa de l’esport alellenc va es-
trenar un nou format i un nou con-
tingut amb la sisena edició dels 
Reconeixements Alella Valora l’Es-
port que es va celebrar el 21 de 
juny al Pavelló Municipal d’Esport. 
A l’acte es va reconèixer el treball 
realitzat per prop de 200 esportis-
tes i entitats esportives del munici-
pi al llarg de la temporada, amb 
una menció especial al Club Espor-
tiu Serramarina i un reconeixement 
a títol pòstum a Josep Maria Ullod, 
fundador i president del Club Bàs-
quet Alella. 
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La Fil·loxera s’apunta al Cap de Setmana Jove! 
···································································································
La primera festa amb nom propi se celebrarà els dies 26 i 27 de juliol.

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

El Cap de Setmana Jove ja té 
nom i identitat pròpia. La 
Fil·loxera és el nom que 
identificarà i donarà 
personalitat pròpia, 
a partir d’ara, la 
festa del jovent 
alellenc. El dis-
seny de la imatge 
del distintiu festiu 
ha estat realitzat 
per una jove alellen-
ca i, igual que la major 
part de la programació, 
està consensuat amb la resta 
de joves que han format part del procés 
de participació promogut per la Regido-
ria d’Adolescència i joventut. 

La fil·loxera és un element que for-
ma part de l’identitari col·lectiu del mu-
nicipi pels efectes que va tenir sobre el 
territori. La voluntat a l’hora de triar 
aquesta figura, és fer de La Fil·loxera 
una imatge divertida i festiva, radical-
ment allunyada de les connotacions 
negatives que té aquest petit insecte. 

S’han programat una quinzena d’ac-
tivitats per als dies 26 i 27 de juliol, la 
major part de les quals són propostes 
recollides en el procés de participació 

Connecta’t al Capde. Seran dos 
dies d’activitats culturals, 

festives, artístiques i es-
portives pensades 

amb l'objectiu de 
promoure l'oci salu-
dable i alternatiu i 
potenciar les inter-
relacions i la parti-
cipació de les dife-

rents entitats 
juvenils del poble. To-

tes les propostes són 
gratuïtes però cal fer ins-

cripció prèvia a totes les activi-
tats excepte als concerts. 

Prevenció i festa responsable
En aquesta edició es torna a promoure la 
festa segura amb un servei de transport 
nocturn gratuït per facilitar la tornada les 
nits de divendres i dissabte, amb sortida 
a l’Hort de la Rectoria i recorregut pels 
barris de muntanya fins a Teià i El Mas-
nou. A més, s’instal·larà un servei d’in-
formació i prevenció (La Base) que vet-
llarà per evitar situacions de risc i un 
Punt Lila de prevenció i abordatge de 
violències sexuals i lgtbifòbiques). Més 
informació www.alella.cat/capdejove. 

Divendres 27 de juliol

Kahoot de sèries i pel·lícules 
Espai Jove 17h 
Femiteatre
Pati de les antigues Escoles Fabra, 19h 
Tast de vins & lectura eròtica 
Pati de les antigues Escoles Fabra, 20h 
Làser tag
El Bosquet, 21h
Concerts. Charlart58, Matah, Belén Natalí 
& High Paw i La tropical versions
Hort de la Rectoria, 24h

El calendari de Músics en Residència 
Els afeccionats a la música clàssica te-
nen a Alella una oportunitat d’or de 
viure el procés de preparació de dife-
rents formacions de cambra, assistint 
als assajos que es faran del 17 al 24 
de juliol a l’Espai d’Arts Escèniques Ca-
sal d’Alella. Un total de 21 músics d’alt 
nivell internacional es reuniran a Alella 
per participar a la 10a edició de Mú-
sics en Residència, un esdeveniment 
únic a Catalunya que enguany reunirà 
a més intèrprets, ampliarà el programa 
de dos a quatre concerts (18, 20, 22 i 
24 de juliol) i estrenarà nou escenari. 

Les audicions preparatòries són gratuï-
tes i l’entrada a cada concert costa 
18€ i hi ha abonaments de 60€ per 

als 4 concerts.  Més informació i com-
pra d’entrades a www.musicsenresi-
dencia.com 

Dissabte 27 de juliol

Ioga amb música en directe
El Bosquet, 12h
Vermut electrònic
Pati de les Antigues Escoles Fabra, 13h
Mural urbà 
Riera d’Alella (sota el carrer Llorer) 13h
Trobada Just Dance
Hort de la Rectoria, 19h
Cursa popular de la Fil·loxera 
Plaça de l’Ajuntament, 22h
Ritual de la Fil·loxera
Plaça de l’Ajuntament, 23h
Concerts. Suu, Sessió Flaixbac i DJ Surda
Hort de la Rectoria, 24h

 L
A

 FIL·LOXERA
  ·A

LELL A 2019
 ·
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QUINTET
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22 h

HORARI DELS ASSAIGS OBERTS A L’ESPAI D’ARTS ESCÈNIQUES CASAL D’ALELLA

MÚSICSENRESIDÈNCIA2019

21h
CONCERT
“8 CORDES & 2 ARCS”

21h
CONCERT
“BACH 10 ANYS”

21h
CONCERT
“ROMANTICISMES”

21h
CONCERT
“EL CANT DE LA TERRA”

23 24
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BARTOK

MOZART

BARTOK

PENDERECKI

BARTOK
MAHLER MAHLER

MAHLERMAHLER
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Més de 40 propostes per viure la Festa Major 

S’apropa Sant Feliu i també la Festa 
Major d’Alella. Enguany s’allargarà du-
rant els primers dies d’agost, del 31 de 
juliol al 4 d’agost, tot i que hi haurà 
activitats prèvies el 26, 27 i 28 de ju-
liol. El programa ha estat elaborat amb 
la col·laboració de les entitats que for-
men part de la Comissió de Festes i 
amb la voluntat que sigui, com sem-
pre, una festa oberta i participativa en 
la què tothom pugui trobar el seu espai 
per gaudir i compartir aquests dies 

d’estiu amb els seus familiars i el veï-
natge. 

Són més de 40 propostes que tin-
dran diferents escenaris i formats ben 
variats. A les activitats més tradicio-
nals, com els correfocs, la cercavila de 
gegants o els concursos de dibuix i pe-
res farcides i les que s’han anat conso-
lidant en les darreres edicions, com la 
guerra guarra, la tibada de llibant, la 
festa de l’escuma o el cinema a la fres-
ca, s’afegeixen d’altres amb menys re-
corregut com la Nit de Swing, el Holi 
colors, l’espai food trucks, la sardinada 
popular, la Timbalella o el campionat 
d’escultures amb motoserra que s’han 
incorporat a les darreres edicions.

Música a dojo  
La música estarà molt present a tota la 
festa, amb les actuacions de l’Orques-
tra Selvatana, Gatmons, Dalton Bang, 
DJ Surda, Orquestra Sabor Sabor, Tro-
pical Riots PD’s, la nit de swing, les 
sardanes de la Principal de Llobregat i 
les havaneres de La Vella Lola i el grup 
infantil Xiula. 

Més informació a www.alella.cat/
festamajor.

Alguns dels ingredients festius 

Estrenem pedalada popular 
La Festa Major estrena enguany una nova activitat 
esportiva i saludable. És la pedalada popular que 
se celebrarà el divendres 2 d’agost a les 10.30h, 
amb sortida al Pavelló Municipal d’Esport i un 
recorregut de 3 km, aproximadament, que finalit-
zarà al parc Gaudí, amb un tast de fruita i aigua. 
Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats 
d’una persona adulta i el casc és obligatori. 

Vint anys de Caminada popular
La vintena edició de la Caminada popular noc-
turna es farà  divendres 26 de juliol a partir de 
les 20.30h. Serà una ruta d’uns 10 km aproxi-
madament amb sortida i arribada al Pavelló 
Municipal d’Esports i hi haurà un recorregut al-
ternatiu per evitar els trams de major dificultat.  
Les inscripcions es poden fer fins al 24 de juliol 
a www.alella.cat/caminadapopular. 

El documental de l’1 d’Octubre
El dimecres, 31 de juliol, a les 22h s’estrenarà 
un documental sobre com es va viure a Alella 
l’1 d’Octubre amb testimonis directes dels veïns 
i veïnes del municipi. El documental, realitzat 
la productora audiovisual Kineina per encàr-
rec de l’Ajuntament, es projectarà abans de la 
pel·lícula de cinema a la fresca “Gru 3 El meu  
dolent preferit”. 

···································································································
El programa s’allarga enguany fins al 4 d’agost.

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

I després, la Festa de la Verema 
Des de finals de juny ja hi ha presència 
al carrer de la 45a Festa de la Verema 
amb la instal·lació del mural amb la 
imatge d’enguany a l’Empedrat del 
Marxant. La festa se celebra del 4 al 
14 de setembre però ja fa temps que 
van començar els preparatius. 

Enguany les inscripcions a les activi-
tats es podran fer a partir del 27 d’agost 
per Internet des de www.festaverema.
alella.cat. També es podran adquirir els 
tiquets de la Mostra i fer les inscripcions 
a les activitats a partir d’aquesta matei-
xa data a l’Oficina de Turisme.   

Hereus, dames d’honor i pubilla 
Les inscripcions per a participar com a 
dames d’honor, pubilla i hereus es 
poden fer fins al 19 de juliol, presenci-
alment a Can Lleonart o per Internet a 
www.alella.cat/pubillesihereus. Poden 
participar-hi els infants empadronats a 
Alella d’entre 8 i 12 anys. 

Concurs d’aparadors 
Les inscripcions per a participar al con-
curs d’aparador es poden fer fins al 26 
de juliol. Més informació i inscripcions 
a www.alella.cat/concursaparadors

FESTA
MAJOR

DE

DEL 31 DE JULIOL AL 4 D’AGOST

SANT
FELIU
D’ALELLA
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Grups municipals (Aquest espai se cedeix als grups municipals que decideixen l’ús que en volen fer. La publicació no es fa responsable del contingut dels escrits)

ERC + SUMEM PER ALELLA 

JUNTS PER CATALUNYA Unitat només quan interessa 

Malauradament només se’n recorden de la unitat 
quan no els agrada el resultat. I el cert és que si 
haguéssim treballat conjuntament i amb llistes uni-
tàries, avui no estaríem discutint si la Diputació de 
Barcelona o el Consell Comarcal va per un o per 
l’altre, ja que manaria el independentisme, que és 
el que la gent ens ha demanat. Però NO. Havíem 
d’anar separats perquè així sumàvem més, deien. 
S’ha d’eixamplar la base tot el que es pugui, repe-
teixen; però de pas exterminant als puigdemontis-
tes, perquè clar, amb aquests no anem en lloc.

Volem unitat!!! criden per dirigir la Diputació i 
el Consell Comarcal; però per fer-nos fora de Sant 
Cugat, Figueres, Sant Pol o Arenys per posar només 
uns exemples dels 26 llocs on Junts per Catalunya 
ha guanyat i no podrem governar. I no podrem go-
vernar perquè qui ens demana unitat en uns llocs, 
ha considerat que no calia en uns altres.

Hipocresia al màxim, mentre tenim presos 
polítics i exiliats. Lluita partidista, mentre la gent 
que vam defensar l’1 d’Octubre veiem un cop rere 
d’altre que la República de Catalunya s’esvaeix per 
l’oportunisme de la poltrona i la necessitat del sou. 
Està clar que mentre la misèria personal imperi, el 
bé comú serà una utopia. 

Sense generositat, intel·ligència i unitat d’acció 

Nous objectius, nou reptes 

Aquest passat mes de juny hem començat un nou 
mandat i al nostre grup municipal hi ha hagut una 
important renovació de persones. Només tres dels 
actuals electes del nostre grup ja ho eren en el 
mandat passat: l’alcalde Marc Almendro i les re-
gidores Teresa Vilaró i Laura Ribalaiga. Les altres 
quatre persones han estat elegides per primera ve-
gada: el regidor Israel Payà i les regidores Elisabet 
Vilaró, Mercè Vizern i Xènia Matas. Quatre d’aques-
tes persones tindran dedicació exclusiva a la seva 
feina a l’ajuntament mentre que les altres tres la  
compaginaran amb les seves activitats professio-
nals. Renovació però amb una pervivència quant a 
la visió i filosofia de poble, hereves dels mandats 
anteriors on s’han assolit grans millores.

Els resultats electorals ens mostren que la ciu-
tadania ens torna a fer confiança, que valora la 
tasca duta a terme fins a l’actualitat i que creu en 
el nostre projecte de futur. Un projecte ambiciós 
que implica accions i millores en molts àmbits que 
estan estretament interconnectats. És per això que 
farem de l’impuls de la transversalitat una de les 
principals filosofies de treball. Ja hem iniciat un 
procés de reestructuració de les regidories per agru-
par-les en quatre grans àrees, amb el convenciment 
que en aquesta nova estructura s’hi veuran afavo-

no arribarem enlloc, i així, les malèfiques predicci-
ons de la caverna FAES, ja anunciava que abans 
ens trencaríem nosaltres que la uniat espanyola. 
Amb repressió, amb ofegament econòmic, amb in-
toxicació mediàtica i la judicialització de la política, 
vet aquí que més d’un renega pel que més de 2 
milions de persones hem lluitat i claudica tot recor-
dant que primer hem d’eixamplar la base.

Moltes coses han de passar en aquests propers 
mesos, i esperem que sigui per bé. Que la reflexió i 
el bon criteri ens torni al bon senderi

Bon estiu i Bona Festa Major de Sant Feliu.

Marc Almendro
almendrocm@alella.cat

Teresa Vilaró
vilarocm@alella.cat 

Irsrael Payà
payati@alella.cat

Elisabet Vilaró
vilaroge@alella.cat

Xènia Matas
matascx@alella.cat

Mercè Vizern
vizernlm@alella.cat

Laura Ribalaiga
ribalaigapl@alella.cat 

rides les sinèrgies i el treball transversal. Aquestes 
àrees son: Civisme i seguretat, Ciutadania, Territori 
i Identitat. 

Un altre dels nostres principals objectius per 
aquest mandat és millorar tot allò relacionat amb la 
participació de la ciutadania en els afers públics. És 
per això que durem a terme un procés per repensar 
els instruments de participació que tenim a l’abast, 
modificar-los si cal o crear-ne de nous per tal d’afa-
vorir que la ciutadania, tant a títol individual com 
vehiculada a través d’entitats i associacions, pugui 
participar de manera més activa i efectiva en els 
assumptes  públics. 

Millorar la sostenibilitat i l’eficiència energètica 
de les activitats i equipaments municipals així com 
la lluita contra el canvi climàtic en allò que estigui a 
l’abast municipal és un altre dels reptes que tenim 
per davant. 

Encarem, doncs, la consecució d’aquests i tants 
altres objectius amb forces renovades, noves idees, 
experiència adquirida i el compromís de treballar i 
treballar per continuar millorant el nostre poble i la 
vida de les persones que hi vivim. 

Us desitgem una molt bona Festa Major i un 
bon estiu.

Esteve Garcia-Ossorio
portaveu del grup municipal  

JxCAT 

Esteve Garcia-Ossorio 
garciaossobe@alella.cat 

Natàlia Brenes
brenescn@alella.cat 
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ALTERNATIVA PER ALELLA-CUP

GENT D’ALELLA Incendis i boscos

 Benvolguts veïns: En el moment de redactar aquest 
escrit, l’incendi de les Terres de l’Ebre està encar-
rilat encara que no extingit. Han estat uns dies de 
molt esforç i dedicació d’unes persones que s’han 
jugat la vida, literalment, per dominar una situació 
descontrolada. També cal tenir presents a tots els 
veïns afectats i desallotjats, que en molts casos ho 
han perdut tot, sense tenir cap culpa. Per què s’ha 
produït una situació tan greu? Per què, durant uns 
dies no es va poder controlar el foc i es parlava que 
podia arribar a cremar 20.000 ha?

 A Gent d’Alella pensem que la situació d’aban-
donament dels nostres boscos és la causa princi-
pal. Les administracions han donat l’esquena als 
boscos des de fa anys. HAN CONFÓS PROTEGIR 
LA NATURA AMB NO TOCAR-LA. No tocar-la per-
què ningú es preocupa de retirar els arbres secs que 
treuen espai i llum als joves. No tocar-la, perquè 
tenim una plaga que és el Tomicus, que debilita 
els arbres i no es retiren els que estan malalts, de 
manera que s’afavoreix la propagació.

 A Gent d’Alella estem a favor d’un aprofitament 
sostenible dels boscos perquè és imprescindible per 
a la societat. Estem a favor de disminuir la densitat 
dels nostres boscos, mitjançant la retirada d’arbres 
morts o malalts. Estem a favor de l’aprofitament de 

Mark Ullod 
ullodlm@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Engeguem en positiu!

El passat 15 de juny es va iniciar el mandat 2019-
2023 amb la sessió de constitució del ple de l’Ajun-
tament. Després d’expressar el compromís de servir 
la República Catalana, el regidor d’AA-CUP va re-
marcar la nostra vocació de governar des del poble, 
amb el poble i per al poble. Seguidament vam votar 
a favor de la investidura de Marc Almendro com a
reconeixement a l’aval popular obtingut a les elec-
cions del 26M. Aquest vot fa palesa la nostra confi-
ança en la voluntat de diàleg i col·laboració expres-
sades pel grup d’ERC+SxA.

Com ha quedat demostrat, no hem vingut 
a marcar perfil polític, sinó a treballar pel poble 
aportant, des de l’honestedat, idees per a millorar 
la sostenibilitat, la cohesió social i la participació 
ciutadana.

El primer pas d’aquesta nova etapa de col.labo-
ració és l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal 
(PAM), que marcarà els eixos centrals del mandat. 
La nostra voluntat és introduir en el debat munici-
pal tots aquells punts del nostre programa que sigui 
possible, com l’elaboració d’un pla de protecció del 
paisatge, la constitució d’una comissió de segui-
ment del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM), la creació d’un banc de terres per incenti-
var l’activitat agrícola o la creació d’un Consell So-

la matèria combustible que s’obtingui per a diver-
sos fins industrials i creadors de llocs de treball. Es-
tem a favor de la neteja de les herbes que creixen, 
mitjançant l’ús de ramats de cabres i ovelles com 
tenen en els municipis del nostre voltant i com hi 
havia al nostre poble en els anys 80. Estem a favor 
de fer mes amples les franges de seguretat a certes 
zones a tocar d’habitatges. 

 I si tots aquests raonaments no mouen a les 
administracions encarregades a ocupar-se del sa-
nejament i cura dels boscos, el nostre Ajuntament 
té l’obligació de dir-los que perllongar més temps 
aquesta situació de deixadesa ens conduirà a si-
tuacions cada vegada més greus i més difícils de 
controlar. Senyors polítics: Si hi hagués morts algu-
na vegada, seran bombers, voluntaris ADF i veïns. 
Volen Vostès aquesta responsabilitat?

cial de l’Aigua que revisi les tarifes de Sorea i aplani 
el camí cap a la municipalització del servei. Així 
mateix, i amb l’obertura del nou Casal, suggerirem 
repensar el mapa d’equipaments culturals del mu-
nicipi, allunyant-nos de la gestió atomitzada actual 
i donant suport a l’aparició de col·lectius culturals 
autogestionats.

Pel que fa als projectes que estan en marxa, 
com el de la Serreta o la nova biblioteca i arxiu mu-
nicipals, esperem poder fer un seguiment efectiu 
de les nombroses al·legacions que hem presentat.

Finalment, aspirem també a participar en les 
discussions inicials sobre les iniciatives que deter-
minaran el caràcter futur del poble, com el pla de 
la Miralda. Obrir-se a noves visions i opinions és 
sempre enriquidor, i la nostra voluntat és poder fer 
aportacions als projectes abans no es presentin al 
ple.

Des d’AA-CUP engeguem el mandat en positiu 
i amb moltes ganes de contribuir a la millora d’Ale-
lla. Si cristal·litza la voluntat de col·laboració amb 
el Govern, no defugirem responsabilitats.

Com sempre, estem a la vostra disposició i 
encantades i encantats de rebre els vostres sugge-
riments. Twitter: @alellacup; Instagram: @alella-
cup; Facebook:facebook.com/alternativaperalella

Josep Bardés
portaveu del grup municipal  

Gent d’Alella 

Josep Bardés
607 799 325
bardesjosep@gmail.com
bardescj@alella.cat

www.gentdalella.cat
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CIUTADANS 

ALELLA PRIMER-PSC Per a ERC tot, per a l’oposició res

Al primer Ple ordinari, que es va fer el 27 de juny, 
la majoria absoluta d’ERC ens va passar per sobre 
com una piconadora sense mostrar la més mínima 
vergonya. Quan els cinc grups municipals que 
formem l’oposició analitzem, debatim i acordem 
una proposta conjunta alternativa respecte a la 
qüestió de l’assignació econòmica anual per als 
grups municipals, allò que esperàvem del Govern 
municipal d’ERC es diu GENEROSITAT, però el 
que vam rebre, després d’una setmana sencera de 
negociació, va ser INTRANSIGÈNCIA. 

ERC va anunciar-nos que volia mantenir els 
mateixos imports econòmics del mandat anterior 
(taula mandat 2015-2019) i nosaltres vam 
reclamar una pujada anual de 400€ per a cada 
grup municipal (taula proposta grups oposició). 

ERC no va acceptar la nostra proposta. Però 
ens va fer arribar noves propostes seves, que 
malauradament no es basaven en un tracte just 
amb els grups de l’oposició. 

Finalment, per dignitat, vam decidir patir la 
proposta inicial d’ERC. 

Us mostrem les taules esmentades, perquè 
valoreu vosaltres mateixos si els grups municipals 
de l’oposició estàvem demanant quelcom desorbitat 
o sense cap mena de sentit. Per altra banda, el nou 

Cristòbal Zueras
zuerasrc@alella.cat

Cs Alella y la sobreutilización del plástico.

Cs Alella se adhiere a  la inquietud mundial por  
la sobreutilización del plástico. Tendríamos que 
interiorizar el hecho de que somos parte de la 
naturaleza y que necesitamos de un ambiente sano 
para vivir.

Es por ello que,  a través de nuestro municipio 
se debería fomentar la Economía Circular con el 
fin de limitar al mínimo los residuos a vertedero 
(zero waste to landfill) a través de la reducción, 
reutilización y reciclaje. Desde un punto de vista 
de economía sostenible,  podría ser un reto para 
emprendedores que impulsaría el rediseño de 
productos reciclados.

 Dirigidos a la pequeña y mediana empresa 
alellense, se necesitarían plantear proyectos 
motivadores con el fin de disminuir al máximo la 
utilización de plásticos de un solo uso así como  dar  
reconocimiento certificado y público a las que se 
impliquen. 

El plástico es un artículo excesivamente barato 
y  cómodo, de ahí que se utilice en demasía a 
nivel global. Ahora que es tiempo de verbenas y 
vida al aire libre sería necesario utilizar  productos 
biodegradables y compostables de un solo uso.

Y por último,  el rechazo al uso excesivo del 
plástico debería ser integral y no selectivo.  Antes de 

utilizar el plástico con fines políticos y en espacios 
públicos sería recomendable tener presente  que 
según la ONU,  si esta tendencia continúa, para 
el 2050 tendríamos cerca de 12.000 millones de 
toneladas de desechos plásticos en los basureros y 
en la naturaleza.

 Les deseamos tengan un buen verano. 

Susana Alonso
alonsoos@alella.cat

alcalde manté el sou de l’alcalde sortint, 45.000€ 
anuals, i tres regidors del Govern tindran dedicació 
parcial amb una retribució de 33.000€ anuals (els 
regidors de 2015-2019 cobraven 30.000€). 

També s’han pujat els imports de les sessions 
de Ple de 276€ a 300€ per a cada regidor/a, de 
les sessions de la Junta de Govern Local de 138€ 
a 150€ per a cada regidor/a i de les sessions de les 
Comissions Informatives i especials de 69€ a 100€ 
per a cada regidor/a.

En resum, ERC ha pujat tots els imports que els 
beneficia amb ells i ha congelat els diners dels grups 
municipals amb el clar objectiu de mantenir el seu 
model de distribució econòmica desigual, insolidari 
i tributari per continuar debilitant econòmicament 
als grups de l’oposició. 

Un xic maquiavèl·lic tot plegat, no us sembla? 

Susana Alonso
portaveu del grup municipal  

Ciutadans 
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Consells generals
Mantingueu una franja lliure de vegetació i de residus del bosc de com a mínim 
2 metres al voltant de la façana i de 10 metres al voltant de la parcel·la.
Al jardí es recomana una distància mínima de 5m entre els arbres (més si el 
terreny fa pendent). Les branques no es poden tocar.
Netegeu la teulada de fulles seques, branques i altra matèria orgànica i allunyeu 
de la casa les reserves de llenya.
Tingueu una mànega de reg flexible i prou llarga per envoltar la casa.
Emmagatzemeu els combustibles (bombones de butà, contenidors de gasoil, 
etc.) en recintes ventilats i protegits.
Eviteu les tanques de bruc sec: són molt inflamables.
Prioritzeu la vegetació que es manté verda i els arbres amb fusta d’alta densitat 
(boix, heura, alzina, roure, olivera).
Eviteu utilitzar materials sintètics per construir els tancaments exteriors 
(policarbonats, metacrilats, PVC, etc.).

A menys de 500 metres del bosc:

Només es poden utilitzar barbacoes si són d’obra, amb mataguspires i 
envoltades per una franja de terreny sense vegetació.
És prohibit fer cap mena de foc. Si heu de cremar restes vegetals o fer cap altra 
activitat amb foc: Del 15 de març al 15 d’octubre, cal demanar una autorització 
al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Del 16 d’octubre al 14 de març cal comunicar-ho a l’Ajuntament. 

Si detecteu 
un incendi forestal:
• Truqueu al 112 i doneu-los la 
màxima informació possible.

• Alerteu els veïns.

• Seguiu les indicacions dels 
bombers i la policia.

• Escolteu la ràdio per informar-
vos de la situació i de què cal fer.

Més informació a 
www.alella.cat/incendisforestals 

Consells per prevenir el risc d’incendis forestals 

Acords del Ple
PLE EXTRAORDINARI DEL 27 DE JUNY 1a part.  Consulteu les vídeo actes dels plens municipals a www.alella.cat/plens

Delegació d’àrees, tinences d’alcaldia, membres i atribu-
cions a la Junta de Govern i col·locació dels regidors i 
regidores a la Sala de Plens. 
El Ple va quedar assabentat dels decrets d’alcaldia de de-
signació de regidors delegats d’àrees, els membres i les 
atribucions de la Junta de Govern i la ubicació dels càr-
recs electes a les sessions plenàries.  
El Ple queda assabentat 
Periodicitat de les sessions plenàries.
El Ple va aprovar la realització de les sessions plenàries 
ordinàries el darrer dijous de mes a les 19.30h. 
Aprovat per unanimitat
Periodicitat de les sessions de la Junta de Govern.
El Ple va aprovar la realització de les sessions ordinàries de 
la Junta de Govern cada dijous a les 18.30h. 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, AA-CUP, Gd’A, Cs 
i AP-PSC i l’abstenció de JxCAT
Periodicitat de les Comissions informatives.
El Ple va aprovar la realització de les Comissions informa-
tives el penúltim dijous de mes a les 19.30h. 
Aprovat per unanimitat
Creació de la Comissió Especial de Comptes. 
El Ple va aprovar la Comissió Especial de Comptes per a 

l’examen, estudi i l’informe de comptes anuals de la 
Corporació, estarà presidida per l’alcalde i formarà part 
un representant de cada grup municipal. Es reunirà tri-
mestralment. 
Aprovat per unanimitat
Designació de representants als Consorcis i ens partici-
pats per l’Ajuntament. 
Marc Almendro serà el representant al Consorci de Pro-
moció Enoturística del Territori DO Alella, a l’Agrupació de 
Defensa Forestal i a l’Agrupació de Municipis de Transport 
Urbà; Teresa Vilaró al Fons Català de Cooperació; Israel 
Payà al Consorci Localret; Elisabet Vilaró al Consorci de 
Promoció Turística Costa del Maresme i Xènia Matas al 
Consorci del Parc de la Serralada Litoral, a la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i al Consorci de 
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.
Aprovat per unanimitat 
Representants a la Mancomunitat de Serveis.
Marc Almendro i Israel Payà seran els representants de 
l’Ajuntament a la Mancomunitat de Serveis d’Alella, El 
Masnou i Teià. 
Aprovat per unanimitat 
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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
Del 9 al 14 de juliol i del 6 a l’11 d’agost 
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: JULIOL - AGOST

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
1, 3 i 4 d’agost                             BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
10 i 11 d’agost                             GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
15, 17 i 18 d’agost                       MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42 
24 i 25 d’agost                             BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
31 d’agost i 1 de setembre          GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
7 i 8 de setembre                         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. Tancat del 5 al 30 d’agost. 

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 - AGOST

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
Taxa Mercat municipal (3r trimestre)                                                   21.08.2019   a    23.10.2019
Taxa mercat ambulant (3r trimestre)                                    21.08.2019   a    23.10.2019
IBI (3ª fracció domiciliat )                                                     02.09.2019

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 i el 8 de novembre, 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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(*) Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Alella. Més informació a www.alella.cat i alellAPProp (aplicació per a mòbil) 

Música

Divendres 26 de juliol, 19h Pati Espai Jove*

Femiteatre. Microteatre còmic i reflexiu. Gratuït

Dimecres 31 de juliol, 22h Hort de la Rectoria*
Projecció del documenal de l’1 d’Octubre a Alella.
Seguidament, cinema a la fresca. Gru 3. Gratuït. 

Joc i esport
Divendres 26 de juliol, 20.30h Pavelló Municipal* 
Caminada popular nocturna. Inscripcions fins al 24 
de juliol. www.alella.cat/caminadapopular

Divendres 26 de juliol, 21h El Bosquet*
Làser Tag. Joc de camp per equips. www.alella.cat/capde

Dissabte 27 de juliol, 11h Riera Principal
Concurs de motoserra. www.alella.cat/festamajor
Organitza: Trabucaires del Vi d’Alella

Dissabte 27 de juliol, 15h Platja del Masnou (Ocata)
26è Torneig de rugbi platja. www.alella.cat/festamajor
Organitza: Club Rugby Alella

Dissabte 27 de juliol, 18.30h Casal d’Alella (Can Gaza)
Dòmino a la fresca. casalalella.2017@gmail.com
Organitza: Casal d’Alella

Dissabte 27 de juliol, 22h Plaça de l’Ajuntament* 
I Cursa popular de la Fil·loxera. www.alella.cat/capde

Diumenge 28 de juliol 11h Plaça Ajuntament
IX Campionat de tibada de llibant. www.alella.cat/festamajor
Organitza: Trabucaires del Vi d’Alella

Divendres 2 d’agost, 10.30h Pavelló Municipal* 
Pedalada popular. www.alella.cat/festamajor 

Infantils i familiars 
Del 26 de juliol a l’4 d’agost, Riera Principal*
Fira d’atraccions. www.alella.cat/festamajor

Dimecres 31 de juliol, 21.30h Can Lleonart*
Correfoc infantil www.alella.cat/festamajor 

Divendres 2 d’agost, 12h Parc Gaudí*
Festa de l’escuma. www.alella.cat/festamajor

Divendres 2 d’agost, 18h Can Lleonart*
Mural de Festa Major. www.alella.cat/festamajor

Divendres 2 d’agost, 18.30h Can Lleonart
Taller d’instruments. www.alella.cat/festamajor
Organitza: Timbalers del Most

Divendres 2 d’agost, 20h Hort de la Rectoria
Timbalella! Cercavila pel poble. www.alella.cat/festamajor
Organitza: Timbalers del Most

Dissabte 3 d’agost, 10h Plaça Ajuntament
XXIII Concurs de dibuix infantil de 3 a 13 anys.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig 

Dissabte 3 d’agost, 13h Riera Principal
XIX Guerra Guarra. www.alella.cat/festamajor
Organitza: Esplai Guaital’l

Dissabte 3 d’agost, 19h Pista del Pavelló*
Festa Holi Colors. www.alella.cat/festamajor

Diumenge 4 d’agost, 12h Carrer Àfrica*
Activitats aquàtiques. www.alella.cat/festamajor 

Diumenge 4 d’agost, 18h Pati de Can Lleonart*
Espai de jocs infantils per a nens de 0 a 3 anys.

FESTIVAL D’ESTIU ALELLA 2019

Dijous 11 de juliol, 22h Parc de Can Sors* 
Sant Andreu Jazz Band & Joan Chamorro. Gratuït 
(www.festivalalella.cat) 

Divendres 12 de juliol, 22h Celler Can Roda* 
Sandra Bautista. 18€ (www.festivalalella.cat) 

Dissabte 13 de juliol, 22h Celler Bouquet d’Alella* 
Halldor Mar. 18€ (www.festivalalella.cat) 

MÚSICS EN RESIDÈNCIA 2019

Del 17 al 24 de juliol, Espai d’Arts Escèniques* 
Audicions obertes al públic de Músics en Residència. 
Gratuït (www.musicsenresidencia.com) 

Dijous 18 de juliol, 21h Espai d’Arts Escèniques* 
8 cordes i 2 arcs. Músics en Residència: Bartók, 
Mozart, Penderecki, Bridge i Kodály.
18€ (www.musicsenresidencia.com) 

Dissabte 20 de juliol, 21h Espai d’Arts Escèniques* 
10 anys de Músics Residència: Bach.
18€ (www.musicsenresidencia.com)

Dilluns 22 de juliol, 21h Espai d’Arts Escèniques* 
Romanticismes. Músics Residència: Schumann, 
Brahms i Juon. 18€ (www.musicsenresidencia.com)

Dimecres 24 de juliol, 21h Espai d’Arts Escèniques* 
El cant de la terra. Músics Residència: obres de 
Mahler. 18€ (www.musicsenresidencia.com)

MÚSICA AL CAP DE SETMANA JOVE

Divendres 26 de juliol, 24h Hort de la Rectoria*
Chalar58, Matah, Belén Natalí & High Paw, La tropical 
versions. Servei de bus nocturn. www.alella.cat/capde

Dissabte 27 de juliol, 24h Hort de la Rectoria* 
Suu, sessió de Flaixbac i DJ Surda. Servei de bus 
nocturn. www.alella.cat/capde

MÚSICA A LA FESTA MAJOR

Dissabte 27 de juliol, 13h Pati de l’Espai Jove* 
Vermut electrònic. DJ Freedom. Gratuït. www.alella.cat/capde

Dimecres 31 de juliol, 19h Plaça de l’Ajuntament* 
Sardanes. La Principal de Llobregat www.alella.cat/festamajor

Dijous 1 d’agost. 19h Hort de la Rectoria* 
Concert de tarda. Orquestra Selvatana. 

Dijous 1 d’agost 23.30h Hort de la Rectoria* 
Gran ball de gala. Orquestra Selvatana. 

Divendres 2 d’agost 23h Hort de la Rectoria* 
Gatmons, Dalton Bang i DJ Surda.

Dissabte 3 d’agost 21.30h Hort de la Rectoria* 
Nit de swing. Ball. Orquestra Sabor Sabor i Tropical 
Riots PD’s. www.alella.cat/festamajor

Diumenge 4 d’agost 19h Hort de Rectoria* 
Actuació del grup infantil Xiula. www.alella.cat/festamajor

Diumenge 4 d’agost 23h Hort de Rectoria* 
Havaneres La vella Lola. www.alella.cat/festamajor

Cinema i Teatre 31 de juliol, 1, 2 i 3 d’agost, de 19 a 24h Hort de la 
Rectoria
Espai food trucks. Gastronomia del món i vins DO Alella.  

Dijous 1 d’agost, 21h Plaça de l’Ajuntament*
Sopar popular. www.alella.cat/festamajor

Diumenge 4 d’agost, 21.30h Plaça de l’Ajuntament*
Sardinada popular. www.alella.cat/festamajor

Gastronomia



canalsalut.gencat.cat

A l’estiu, hidrata’t
i mantén la casa
fresca per reduir
els efectes de
l’onada de calor.

Un
estiu
sense 
UFFF.


