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Comença la funció a l’Espai d’arts 
escèniques Casal d’Alella 

PRIORITATS DE MANDAT

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,  twitter, instagram i youtube. 

Comencem el mes d’octubre encarant el final de l’any 2019 

amb molta feina entre les mans. El proper Ple d’octubre (que 

tindrà lloc el dijous 24) es portarà a debat i votació, entre 

d’altres, el Programa d’Actuació Municipal (PAM), que és el 

pla de treball d’aquest mandat, així com les Ordenances Fis-

cals i el Pressupost Municipal per al 2020.

El Ple també tractarà l’aprovació definitiva del projecte de la 

nova Biblioteca i Arxiu Municipal. Per bé que quedarà un 

llarg camí, aquesta serà un pas de gran importància per po-

der acomplir el compromís de construir el nou equipament 

aquest mandat.

Una altra de les prioritats a la qual estem dedicant tots els 

esforços és la Seguretat Ciutadana. En aquests primers 4 me-

sos de mandat s’han realitzat diverses trobades amb ciutada-

nia i associacions, s’ha enviat una carta al Conseller d’Interior, 

s’ha convocat una Junta de Seguretat Local, s’ha incorporat 

una nova agent i s’han convocat un total de 6 noves places. 

Les dades generals són positives, però continua havent-hi 

una problemàtica de difícil eradicació que afecta a la sensa-

ció de seguretat de la ciutadania. 

Per això, i per primera vegada, trobareu a l’interior d’aquest 

Full un “Especial Seguretat”. A banda, aquest mes d’octubre 

s’organitzaran dos tallers formatius per prevenir robatoris, es 

crearà un servei de visites personalitzades a domicilis i un 

servei de suport psicosocial a les víctimes. Però això no és 

tot, perquè ja estem preparant noves actuacions especial-

ment als barris de muntanya.

Per acabar, una molt bona notícia, el 3 d’octubre quedarà 

aprovat inicialment el Pla de Millora Urbana de la Torre del 

Governador. Un projecte treballat des de fa molt de temps 

amb el qual la propietat de la finca comença a caminar de 

forma decidida i amb un horitzó clar: un nou ressorgí de la 

Torre del Governador. Esperem que entre tots i totes siguem 

capaços que, quant abans millor, aquest patrimoni local torni 

a brilla amb una nova activitat hotelera de qualitat que ga-

ranteixi el seu futur.
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L’espai s’omple d’activitats 
························································································································································
Música, teatre, circ i cinema centren el primer programa de l’Espai d’arts escèniques Casal d’Alella.
························································································································································

L’Escola de Dansa va iniciar les classes l’1 d’octubre a la nova aula de dansa situada a l’Espai d’arts escèniques. 

L’Espai d’arts escèniques Casal d’Alella s’ha con-
vertit en un plató de pel·lícula amb el rodatge de 
l’adaptació televisiva de l’obra teatral “El crèdit”, 
de Jordi Galceran. L’obra, codirigida per Abel Folk i 
Joan Riedweg, està produïda per Focus Audiovisual, 
Ràdio Televisió Española i Televisió de Catalunya i 
compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Ale-
lla. Jordi Bosch és el protagonista de la producció 
catalana i Carlos Hipólito de la castellana. Tots 
dos comparteixen protagonisme amb Pere Ponce. 
Àngels Gonyalons, Agnès Busquets, Abel Folk, 
Albert Salazar i Carla Schilt completen un repar-
timent, que compta amb la col·laboració especial, 
de Mercè Sampietro, Joan Pera i el Mag Lari. 

Un espai de pel·lícula 

El primer programa 

Dijous i divendres 10 i 11 d’octubre, 20h
Us portem al teatre. “El pare de la núvia”. Teatre 
Onyric de Barcelona, amb Joan Pera. 6 euros

Dimarts 15 d’octubre, 19 i 20.30h 
Projecció del documental. “Alella, veus de l’1 d’oc-
tubre”, realitzat per Kineina. Gratuït.

Divendres 18 d’octubre, 19h
Cinema. Projecció de la pel·lícula “También la llu-
via, d’Icíar Bollaín, i posterior debat. Dins de les 
Jornades de Cooperació Mirades al Món. Gratuït.

Dissabte 19 d’octubre, 19.30h 
Teatre amateur. “Julieta i Romeu” amb el grup de 
teatre a l’Institut Alella. Gratuït. 

Diumenge 20 d’octubre, 20h
Música en família. Black music, amb Cia. Pels més 
Menuts. 5-6 euros.

Dissabte 2 de novembre, 20h
Teatre familiar. “Laika”, amb Xirriquiteula Teatre. 
4,5-6 euros.

Dissabte 9 de novembre, 19h 
Teatre. “Immortal”, amb Bruno Oro. 9-12 euros. 
Servei de ludoteca (5 euros). 

Diumenge 17 de novembre, 19h
Música clàssica amateur. Rèquiem en re menor 
K626 de Mozart, amb la Federació Catalana d’Enti-
tats Corals. 7-9 euros. 

Dimecres 20 de novembre, 20h
Música clàssica. Tardor amb Schubert, amb Cosmos 
Quartet. 9-12 euros. Servei de ludoteca (5 euros).

Diumenge 23 de novembre, 20h
Música. Els immortals del cinema, amb el Quartet 
de corda de l’OSV. 7-9 euros.

Diumenge 1 de desembre, 18h
Circ. “Rhum”, amb Rhum&Cia. Dedicat a la memò-
ria de Joan Montanyès “Monti”. 9-12 euros.

Dissabte 21 de desembre, 17.30 i 19.30h
Música amateur. Cantates per La Marató. Gratuït.

Dilluns i dimarts 23 i 24 de desembre, 10 a 13h
Taller de circ per a infants, amb Cia. Circ Menut. 
30-35 euros els dos dies.

Dissabte i diumenge 28 i 29 de desembre, 18h 
Dissabte 4 de gener, 11h  
Pastorets d’Alella, amb el Grup de Teatre Pàmpol 
del Casal d’Alella. 7-9 euros.

L’Espai d’arts escèniques Casal d’Alella 
comença el curs aquest mes d’octubre 
amb les aules de dansa i música a ple 
rendiment i la primera programació esta-
ble. Després del tastet d’estrena de la pri-
mavera i els concerts de Músics en Resi-
dència d’aquest estiu,  l’Espai comença a 
fer camí amb un cartell que inclou una 
quinzena de propostes, la major part d’ar-
tistes professionals, però també amb una 
part destinada a grups amateurs. 

Aquest primer programa té com a fil 
conductor la mortalitat, amb propostes 
com ara les obres teatrals de l’Immortal, 

de Bruno Oro, i Julieta i Romeo, de la 
companyia de teatre de l’Institut Alella, i 
les cites musicals Els immortals del cine-
ma, a càrrec del Quartet de Corda de l’Or-
questra Simfònica del Vallès, o el concert 
Rèquiem en re menor K626 de Mozart, 
de la Federació Catalana de Corals. 

Les entrades es poden adquirir de 
forma anticipada per Internet a www.ale-
lla.cat/cultura o presencialment a l’Ofici-
na de Turisme. Es disposarà de servei de 
ludoteca per algunes de les activitats. 
Més informació a www.alella.cat/espa-
iartsesceniques. 
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····················································································································································································································································

El curs arrenca amb 1.200 alumnes

Més d’un miler d’alumnes van tornar el 
12 de setembres a les aules dels cen-
tres educatius públics d’Alella. El curs 
2019-2020 comença amb 1.117 
alumnes matriculats a secundària i al 
segon cicle d’infantil i primària, 55 
més que el curs anterior. L’Escola Fa-
bra, l’Escola la Serreta i l’Institut Alella 
han tornat a recuperar l’activitat amb 
645 alumnes de segon cicle d’infantil i 
primària i 472 de secundària (ESO, 
Batxillerat i els dos Cicles Formatius de 
Grau Mig d’activitats comercials i el 
Grau Superior de publicitat i màrque-
ting en l’àmbit vitivinícola). A l’Escola 
Fabra el curs comença amb 444 alum-
nes d’infantil i primària, 13 més que a 
l’inici del curs anterior. L’Escola La Ser-
reta comença amb 201 alumnes, 11 
menys que el curs passat.

L’Institut Alella guanya alumnat i 
arrenca el curs amb 472 alumnes ma-
triculats a ESO, Batxillerat i els Cicles 
Formatius, amb un increment de 43 
alumnes respecte al curs anterior.  

A la llar d’infants municipal Els Pi-
nyons l’activitat va començar la primera 
setmana de setembre amb 53 alumnes 
del primer cicle d’infantil i una sola va-
cant a P0 (per a infants nascuts el 2019).

El cicle de PFI-PTT del auxiliar de 
vendes i hoteleria del Baix Maresme ha 
començat el curs amb una trentena 
d’alumnes matriculats.

El total de l’oferta pública educati-
va del municipi arriba aquest curs a  
1.200 alumnes.

Servei comunitari a l’Institut
A secundària el curs comença amb no-
vetats. L’ensenyament secundari obli-
gatori incorpora aquest curs 2019-
2020 el Servei Comunitari, un projecte 
educatiu amb utilitat social i de servei 
a la comunitat. A l’Institut Alella, el 
servei ho faran aquest curs 90 alum-
nes de 3r d’ESO, amb l’objectiu de de-
senvolupar la seva competència social 
i ciutadana. Consistirà en 10 hores de 
formació al mateix Institut i 10 hores 
més de voluntariat fora de l’horari es-
colar en diferents centres del poble. 
L’Institut preveu iniciar aquest servei 
realitzant treballs comunitaris a les es-
coles Fabra i La Serreta, la cursa Cani-
Cross Entre Vinyes i la llar La Gavina. 
L’objectiu és que els alumnes es formin  
treballant sobre necessitats reals de 
l’entorn, de manera que posin el seu 
coneixement i competències al servei 
dels altres i aprenguin a ser ciutadans 
des de la pràctica comunitària. 

Primer dia de col·legi a l’Escola Fabra. 

Prova pilot de patis oberts

Control de gats a l’entorn escolar
Aprofitant les vacances escolars, es 
van realitzar diferents accions per 
tal de controlar les colònies de gats 
de carrer que freqüentaven els vol-
tants de l’Escola Fabra. Gràcies a 
l’actuació voluntària de la protecto-
ra local ADANA es va realitzar una 
campanya de control de gats de 
carrer en aquest sector, mitjançant 
l’ús de gàbies trampa. Tots els ani-
mals capturats passen un control 
sanitari, s’esterilitzen en un centre 
veterinari i es retornen al seu lloc 
d’origen. Però en aquest cas concret 
els gats capturats es van traslladar 
a la gatera centralitzada municipal 
de Can Magarola per tal d’evitar in-
cidències a l’entorn escolar. A més a 
més, també s’han tancat possibles 
punts d'entrada de tot el perímetre 
de l'escola per tal de dificultar l’ac-
cés d’aquests animals al pati. Alho-
ra, una empresa especialitzada en 
control de plagues ha realitzat vàri-
es aplicacions amb un producte to-
talment innocu que ajuda a repel·lir 
l’entrada de felins. S’han dues apli-
cacions que han donat resultats sa-
tisfactoris. Al mes d’octubre es pre-
veu fer una tercera aplicació. 

Actuacions a les escoles 
L’Ajuntament ha aprofitat les va-
cances escolars per fer treballs de 
manteniment i actuacions de neteja 
als centres educatius. En el conjunt 
d’intervencions realitzades a l’Esco-
la Fabra i l’Escola La Serreta s’han 
invertit més de 58.000€. Les des-
peses més importants s’han desti-
nat a pintar la major part de l’inte-
rior de l’edifici de l’Escola Fabra. 
S’han canviat colors i s’han netejat 
parets i suros que ja estaven mal-
mesos. Ara dominen els colors pas-
tel: els espais comuns són de color 
crema; cicle inicial, de color ataron-
jat; cicle mitjà, verd llima, i cicle 
superior, de color blau suau. També 
s’ha aprofitat l’estiu per fer treballs 
de jardineria i de manteniment a la 
cuina i altres serveis de l’edifici. A 
l’Escola La Serreta s’han pintat les 
aules de P3 i P4, s’han instal·lat 
mòduls per aparcar bicicletes i pa-
tinets, s’ha canviat l’ubicació d’una 
pissarra digital i un projector i s’ha 
renovat part de la sorra del pati. 

L’Ajuntament, amb la col·laboració de 
l’Institut Alella, inicia aquest mes d’oc-
tubre una prova pilot del Projecte Patis 
oberts. Aquest projecte pretén posar a 
l’abast d’infants, adolescents i joves i 
les seves famílies els patis dels centres 
escolars com a espais de joc, lleure i 
pràctica de l’esport. La prova pilot al 
pati de l’Institut, que es farà entre els 
mesos d’octubre i desembre, servirà 
per valorar-ne el funcionament i deci-
dir, si s’escau, la seva continuïtat i pos-

sible ampliació a altres espais. 
Es posa en marxa el 14 d’octubre 

amb horari d’obertura de 16 a 18h, els 
dies lectius, i de 10 a 18h, els dissab-
tes, diumenges, festius i període de 
vacances escolars. 

El pati obert no està vigilat i per po-
der-lo utilitzat cal atendre les normes 
d’ús i convivència. Entre d’altres, s’es-
tableix que cal tenir cura de les instal-
lacions i no es poden organitzar àpats 
ni festes particulars. 
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Set projectes amb suport alellenc
L’Ajuntament destina enguany 41.500€ 
a finançar set projectes de cooperació 
al desenvolupament que es duen a ter-
me al Camerun, Perú, Moçambic, Algè-
ria, Gàmbia i Guatemala. Els ajuts pro-
cedeixen del 0,7% del pressupost 
d’ingressos ordinaris destinats a coope-
ració internacional.

La lluita contra la mutilació genital
Per aconseguir eradicar una pràctica 
tradicional tant arrelada a Gàmbia com 
la mutilació genital femenina, no n’hi 
ha prou amb la constitució d’un nou 
marc legal, s’ha de continuar realitzant 
un treball de sensibilització per a la 
prevenció i atenció a les dones i nenes 
que ja l’han patida. Aquest és l’objectiu 
principal del projecte de la Fundació 
Wassu-UAB amb la què l’Ajuntament 
col·labora amb 6.000€.

Suport a la diversitat funcional
L’objectiu del projecte és la construcció 
d’una escola adaptada a les necessi-

tats especials a la regió d’Aguacatán, a 
Guatemala, on no hi ha centres educa-
tius adaptats. És un projecte de la Ges-
tora de Recursos per al Desenvolupa-
ment del Discapacitat que l’Ajuntament 
recolza amb 6.000€.

Canvi climàtic i igualtat de gènere
L’Associació Solidança impulsa un pro-
jecte a Tujereng, Gàmbia, que pretén 
generar autoocupació verda a partir 
d’una intervenció de millora de l’activi-
tat d’ingressos no formals per a les do-
nes a través de la instal·lació de pla-
ques d’energia solar fotovoltaica. El 
projecte rebrà un suport de 5.500€.

Medicaments per a refugiats sahrauís
El projecte de Medicus Mundi Mediter-
rània pretén enfortir el funcionament 
del laboratori de producció de medica-
ments, que ja porta en funcionament 
22 anys, als campaments de refugiats 
sahrauís de Tindouf, a Algèria. L’Ajun-
tament hi contribueix amb 6.000€.

Residència d’estudiants orfes 
Amizade junts amb Moçambic treballa 
per a la construcció d’una residència 
d’estudiants per a joves a un preu asse-
quible a la ciutat de Beira, Moçambic, 
contemplant beques per aquells que no 
poden permeteu-s’ho, orfes en la seva 
majoria. Alella aportarà 6.000€.

Foment de l’emprenedoria femenina
L’Associació Catalana d’Enginyeria sen-
se Fronteres promou un projecte per 
ajudar a la millora de l’autonomia de les 
dones a la regió de Cajamarca, Perú, 
mitjançant cooperatives locals. L’Ajun-
tament hi contribueix amb 6.000€.

Suport al cooperativisme rural femení
El projecte pretén enfortir el funciona-
ment de les cooperatives rurals de do-
nes de Camerun que conreen mandio-
ca, a través de la formació tècnica i les 
eines necessàries. És un treball d’Ager-
manament sense Fronteres que l’Ajun-
tament subvenciona amb 6.000€. 

L’accés a l’aigua, a les Mirades al Món 
·······················································································································································
Les 12es Jornades de Cooperació Internacional es faran del 15 al 20 d’octubre.

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

Ja fa dotze anys que l’Ajuntament des-
tina uns dies a reflexionar sobre els 
problemes que afecten el món i sensi-
bilitzar la ciutadania sobre la necessi-
tat de treballar per l’equilibri del plane-
ta i el repartiment i bon ús dels 
recursos. Són les Jornades de Coopera-
ció Internacional Mirades al Món, que 
enguany se celebren del 15 al 20 d’oc-
tubre. En un moment en què els efec-
tes del canvi climàtic són cada vegada 
més visibles, la Comissió de Coopera-
ció Internacional ha cregut convenient 
dedicar les Jornades a reflexionar sobre 
l’accés al principal recurs del nostre 
planeta: l’aigua. “L’accés a l’aigua: dret 
humà en perill”, és el títol d’aquesta 
12a edició que arrenca el 15 d’octubre 
amb el conte La Gota Clara, a la Bibli-

oteca Ferrer i Guàrdia, un fabulós viat-
ge d’una gota d’aigua del Montseny a 
la Selva Amazònica. 

Una taula rodona amb ponents de luxe
Un dels punt forts serà la taula rodona 
“Canvi climàtic i aigua: efectes sobre 
les migracions globals”, del 17 d’octu-
bre a Can Lleonart, Francesc Maurí, 
meteoròleg de TV3; Gabriel Borràs, 
responsable de l’àrea d’adaptació de 
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

de la Generalitat; i Beatriz Felipe, in-
vestigadora de la Universitat Rovira i 
Virgili i experta en migracions per cau-
ses climàtiques. L’endemà, 18 d’octu-
bre, es projectarà la pel·lícula También 
la lluvia, d’Icíar Bollaín, a l’Espai d’arts 
escèniques Casal d’Alella. 

Les Mirades acabaran diumenge, 
20 d’octubre, amb la Festa de la Coo-
peració —xocolatada, gimcana del 
0,7%, espectacle infantil i les parades 
dels projectes subvencionats— al matí, 
a la Plaça de l’Ajuntament, i a la tarda,  
a Can Lleonart, la tertúlia “Trepitjant 
Mèxic, càmera en mà” amb Andrea 
Cuevas i Alejandro Montfort, les dues 
persones becades per l’Ajuntament per 
fer una estada solidària. Més informa-
ció a www.alella.cat/miradesalmon. 
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La Festa de la Verema aguanta el temps
·······················································································································································
La Mostra del Vi DO Alella i Gastronomia va tancar amb més de 30.700 tiquets venuts.
·······················································································································································

L’amenaça de pluja va planejar durant 
gran part de 45a Festa de la Verema. 
Sense deixar de mirar cap al cel, es van 
poder celebrar totes les activitats pro-
gramades, algunes passades per aigua 
com la inauguració i la trobada gegan-
tera, en la què els gegants van haver de 
sortir a córrer riera amunt sense poder 
fer el seu esperat ball final.  

Tot i la davallada de consumicions 
del diumenge, per les previsions de 
pluja, els resultats finals de la Mostra 
del Vi DO Alella i Gastronomia són 
superiors als de l’exercici anterior en 
què es va patir un fort aiguat el segon 
dia de la Mostra. En total es van vendre 
30.784 tiquets amb un preu unitari de 
2€. Les visites als cellers, els itineraris 
patrimonials i els tastos amb personali-
tat van exhaurir les places disponibles. 

Festa més sostenible
En aquesta edició, l’Ajuntament ha fet un 
esforç per fer una Festa de la Verema més 
sostenible i respectuosa amb el medi 
ambient. Es va disposar de tres educa-
dors ambientals per informar i promoure 
la correcta separació dels residus gene-
rats. També es va realitzar un seguiment 
de l’equip encarregat de la neteja per tal 
garantir-ne la correcta tria i selecció des 

ACTE D’INAUGURACIÓ

La trepitjada de raïm és el moment més esperat de l’acte d’inauguració de la festa. 

Els millors aparadors 

Primer premi i premi votació popular: 2D4

Segon premi: SEI 

Tercer premi jurat i premi vot popular: Friselina

Guanyadora de la paraula secreta: 
Maria Isabel Gato Serrano. 

d’aquest servei. Es va utilitzar vaixella 
feta de material compostable (plats, 
coberts, gots de cafè) amb la intenció de 
reduir la generació d’envasos plàstics. En 
aquesta línia, per primera vegada es va 
oferir un servei gratuït d’aigua filtrada per 
evitar el consum d’aigua envasada i dis-
minuir els impactes que comporten 
aquests tipus d’esdeveniments.

Punt Lila per prevenir assetjaments 
La Festa de la Verema també ha fet una 
aposta, com la resta de festes del muni-
cipi, per la prevenció i la resposta davant 
les violències masclistes, amb la implan-
tació de Punts Lila. Són espais dinamit-
zats i atesos per persones expertes en la 
matèria que treballen en la prevenció i 
sensibilització, alhora que fan atenció i 
acompanyament en aquells casos que és 
necessària una resposta davant de com-
portaments masclistes. 

Finissage de “Som raïm trepitjat”
Can Manyé ha programat un finissage 
com a tancament de l’exposició “Som 
raïm trepitjat”, de Naiara Garcia Már-
quez. Serà el 13 d’octubre a les 12h i 
permetrà observar l’evolució i configura-
ció final de la mostra a partir de les apor-
tacions fetes per les persones assistents. 



MOSTRA DEL VI DO ALELLA I GASTRONOMIA EXPOSICIÓ “SOM RAÏM TREPITJAT” A CAN MANYÉ 

CORREFOC AMB ELS DIABLES DEL VI D’ALELLA

LES PUBILLE I DAMES D’HONOR INAUGURACIÓ

MOSTRA DEL VI DO ALELLA I GASTRONOMIA

VISITES I CAMINADES GUIADES 

PRESENTACIÓ DE VINS TROBADA DE GEGANTS 



8 EL FULLEL FULLEL FULL

Els alcaldes del Masnou (Jaume Olive-
ras), Alella (Marc Almendro) i Teià (An-
dreu Bosch) van presidir el passat  18 
de setembre la sessió de constitució 
per al mandat 2019-2023 de la Man-
comunitat de Serveis creada l'any 
2000 per tots tres municipis. Durant 
l'acte, celebrat a la sala de plens de 
l'Ajuntament del Masnou, es va reno-
var l'organització, tant pel que fa als 
membres com al règim de sessions.

En la sessió constitutiva es van de-
signat els tècnics i tècniques de cadas-
cun dels tres ajuntaments que s'ocu-
pen de les funcions de l'ens. El personal 
del Masnou s'encarrega del funciona-
ment general de la Mancomunitat: ges-
tió, administració i serveis informàtics. 
El d'Alella, de la deixalleria. El de Teià, 
del Centre Enoturístic i Arqueològic de 
Vallmora. 

A la sessió també es van nomenar 
els càrrecs institucionals. Jaume Olive-
ras, alcalde del Masnou, n'ocupa la 

presidència. Marc Almendro, alcalde 
d'Alella, i Andreu Bosch, alcalde de 
Teià, una vicepresidència cadascú. Al-
hora, es va constituir el Consell Gene-
ral de la Mancomunitat, format per re-
gidors i regidores dels equips de govern 
i de l'oposició de tots tres consistoris. A 
més, es va aprovar  el Compte general 
del 2018 i les assignacions i gratifica-
cions dels membres de l'ens (electes i 

Comença el mandat de la Mancomunitat 
tècnics) i es va donar compte d'infor-
mes de tresoreria i de la pròrroga del 
contracte del servei de visites guiades, 
reserves i dinamització del centre de 
Vallmora. 

La Mancomunitat d’Alella, el Mas-
nou i Teià presta el servei de deixalleria 
a aquests tres municipis, si bé actual-
ment el gestiona el Consell Comarcal 
del Maresme. Alhora, la Mancomunitat 
s’ocupa de la gestió i manteniment del 
Celler romà i Centre Enoturístic i Ar-
queològic de Vallmora (CEAV). També 
conegut com a Cella Vinaria, és un 
complex cultural i turístic que engloba 
un jaciment arqueològic d’època roma-
na i un centre d’interpretació.

Per tal de prestar aquests serveis, 
la Mancomunitat compta enguany amb 
un pressupost de 452.436€, una 
quantitat similar a la d’exercicis anteri-
ors. Cada municipi hi aporta fons de 
forma proporcional al seu nombre 
d’habitants.  

Els ajuntaments d’Alella, El 
Masnou i Teià estan en-
llestint el programa de 
les 5es Jornades d’Ocu-
pació que organitzen 
conjuntament els tres mu-
nicipis els dies 6, 7 i 8 de 
novembre. 

Les Jornades tenen per 
objectiu facilitar eines que 
ajudin a la recerca de feina a 
les persones aturades o que vo-
len canviar de feina i als estudi-
ants que s’incorporen al mercat labo-
ral. Són també una oportunitat per a 
aquelles empreses que vulguin ampliar 
la seva formació en tècniques de selec-
ció de personal. 

Enguany les Jornades d’Ocupació 
se centren en el desenvolupament de 
competències, a través de diferents 
càpsules formatives, dissenyades en 

Tornen les Jornades d’Ocupació 
del 6 al 8 de novembre

format de sessions curtes i pràctiques 
dedicades a treballar aspectes con-

crets de les competències, com 
ara la comunicació, la creativitat 

o la gestió emocional. Les ses-
sions es faran en horari de

matí i tarda als tres munici-
pis. El programa arrenca 
el 6 de novembre amb 
un acte inaugural i un 

conferència que tindrà lloc 
al Masnou.

Totes les sessions són 
gratuïtes i obertes tant a es-

tudiants com a persones en 
recerca de feina, treballadors/es en 
actiu i professionals autònoms i em-
presaris.  Les places són limitades i per 
tant cal fer inscripció prèvia abans del 
5 de novembre.

Més informació i inscripcions a 
www.alella.cat/jornadesocupació. 

Vi+ i pansa blanca
La pansa blanca té un lloc reservat 
en el programa del Vi+, el mes del Vi 
DO Alella que promou Enoturisme 
DO Alella i que inclou activitats orga-
nitzades per una cinquantena 
d’agents públics i privats que formen 
part de la Ruta del Vi DO Alella. A 
Alella, Can Manyé tornarà a ser esce-
nari de la Nit de la Pansa Blanca, 
que enguany allarga dos dies, el 18 i 
19 d’octubre, les seves activitats i 
inclou diferents propostes, com ara 
tastos de pansa blanca i tastets gas-
tronòmics, una acció artística, un 
espectacle i la projecció del docu-
mental 40 hectàrees, la terra i el 
pagès, que es farà a l’Espai d’arts 
escèniques Casal d’Alella. El 26 
d’octubre, l’Ajuntament s’afegeix a la 
programació del Vi+ el Rock&Wine, 
una experiència sensorial i gastronò-
mica molt especial, on vins de la DO 
Alella maridaran amb peces de musi-
ca pop-rock en directe, conduïda per 
la sommelier Clara Antúnez dins 
l’emblemàtic celler de Can Magarola. 
www.enoturismedoalella.cat/vimes.

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



Anàlisi dels últims dotze mesos

especial seguretat

guarda’m!

En el darrer any, entre setembre de 
2018 i agost de 2019, s’han produït a 
Alella un total de 362 infraccions pe-
nals, un 2,2% menys que en el mateix 
període de l’any anterior. En el recompte 
interanual facilitat per Mossos d’Esqua-
dra, l’índex delictiu del municipi se situa 

en 36,7 delictes per cada mil habitants, 
12 punts per sota dels nivells que es 
registren al conjunt de la comarca del 
Maresme, on l’índex delinqüencial arri-
ba a 48,83 delictes per cada mil habi-
tants. Alella és el segon municipi del 
Baix Maresme amb menor número de 

delictes. La diferència és encara més 
gran comparada amb la mitjana de Bar-
celona i Catalunya on els delictes se si-
tuen a l’entorn dels 80 fets delictius per 
cada mil habitants.

Per tipologies del total de delictes, 
299 (un 82,6%) són contra la propie-
tat. Els més nombrosos són les estafes, 
incloses les que és produeixen a través 
d’Internet, amb el 33,1% dels fets de-
lictius, seguits dels robatoris amb força 
al domicili, que representen el 23,4%, 
els furts (17,4%) i els danys (11,4%).  
Pel que fa als robatoris amb força, en el 
darrer any se n’han produït un total de 
93, dels quals 70 són robatoris amb 
força a domicili, 13 a l’interior de vehi-
cles, 2 a establiments i 8 a la via públi-
ca o equipaments públics.

Tot i la dada negativa del mes de 
juliol —amb 13 robatoris enregistrats, 
2 en grau de temptativa—, aquest any 
2019 s’ha registrat una important bai-
xada d’aquest tipus de delicte. En els 
primers vuit mesos de l’any —de gener 
a l’agost— s’han reduït un 36,5% els 
robatoris respecte al mateix període de 
l’any anterior i un 27,8% en el balanç 
interanual, entre els mesos de setem-
bre de 2018 i l’agost de 2019. 

Robatoris a domicilis 

Consumats

34

71

74

79

74

85

Any

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Temptatives

6

6

10

18

9

10

Totals

40

77

84

97

83

95

Baixen un 2,2% les infraccions penals al municipi i un 27,8% els robatoris a domicilis. 

Robatoris per barris

Delictes per tipologies de setembre 2018 a agost 2019

2016
9
7
4
6
0
4
9
6
20
19
5

Barri
Alella Parc
Mas Coll
Can Comulada
Can Magarola
Ibars Meia
Font de Cera
Can Sors
Nova Alella
Alella de Mar
Eixample
Resta 

2017
6
10
4
1
4
1
3
7
22
14
11

2018
5
14
11
1
7
0
7
3
22
14
11

gen-agost 2019
1
6
8
2
0
0
1
6
0
3
5

Estafes 24%

Robatoris al domicili 17%

Furts 13%

Delictes contra les persones 9%

Danys 8%

Delictes contra la seguretat viària 5%

Robatoris a l’interior dels vehicles 3%

Altres delictes 10%
Robatori o furt de vehicle
Robatori  força resta
Resta delictes contra el patrimoni
Robatori  violència o intimidació
Resta de delictes 
Delictes contra la salut pública 
Robatori força establiment
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Mesures per reduir els robatoris 
Des que l’any 2014 es van disparar les 
xifres de robatoris als domicilis —des-
prés d’un llarg període de calma—, la 
seguretat s’ha convertir en una qüestió 
prioritària per a l’Ajuntament. En 
aquests cinc anys s’han incrementat 
els esforços per tal d’intentar reduir el 
número de robatoris, una de les princi-
pals preocupacions de la ciutadania. 

Informació mensual dels robatoris
Per tal de contribuir a evitar la sensació 
d’inseguretat i l’alarmisme derivat de 
falses informacions, l’Ajuntament fa di-
fusió del número de robatoris consu-
mats i els barris en els què es produei-
xen. Es fa a través de l’apartat de 
seguretat del web municipal (alella.cat) 
en el què també es poden consultar les 
dades anuals recollides des de 2007. 

Col·laboració policial
La Policia Local ha impulsat mesures 
de col·laboració amb les policies de 
l’entorn com ara Montgat, Tiana, Teià o 
El Masnou. Comparteixen un canal pro-
pi de comunicació creat per Mossos 
d’Esquadra. Igualment, s’ha reforçat la 
col·laboració amb Mossos d’Esquadra, 
amb dispositius conjunts organitzats 
tenint en compte els mapes delinqüen-
cials de cada moment. 

Col·laboració ciutadana 
S’han fet trobades periòdiques amb els 
diferents barris amb els responsables 
de seguretat, en les quals s’insisteix en 
la importància que té la col·laboració 
ciutadana per tal de poder fer front a 
aquesta situació. 

Renovació del parc mòbil 
S’ha renovat el parc mòbil amb dos 
nous vehicles policials (híbrids) i un no 
logotipat i dues motocicletes, una 
d’elles elèctrica, i s’ha instal·lat un sis-
tema de seguiment GPS. 

Porta a porta i visites personalitzades
A més de les visites personalitzades a 
persones que han patit un robatori, des 
de l’Ajuntament s’han promogut cam-

panyes porta a porta als barris més 
afectats, per comprovar les mesures de 
seguretat i fer recomanacions per redu-
ir-ne el risc. 

Més dotació i nou comandament
En el darrer any s’han fet diferents con-
vocatòries públiques per tal de cobrir les 
places vacants de la plantilla de la Poli-
cia Local. L’any passat es va fer el no-
menament del nou sotsinspector, un 
professional procedent dels Mossos 
d’Esquadra. A l’agost es va incorporar 
una nova agent, al setembre ha finalit-
zat el procés per a tres nous nomena-
ments i ja s’han iniciat els tràmits per 
convocar tres places més. Amb la fina-
lització d’una plaça en comissió de ser-
vei a l’octubre, es preveu que durant el 
primer semestre de 2020 es pugui 
completar la totalitat de la plantilla, for-
mada per un sotsinspector, un sergent, 
3 caporals i 16 agents. A la dotació de 
personal, s’afegeix una millora de les 
condicions retributives des de l’1 de 
març de 2019, recollit a l’Acord de Fun-
cionaris aprovat al Ple d’abril. 

Servei de notificació d’absències
Igualment s’ha reactivat el servei de no-
tificació d’absències domiciliàries i s’ha 
convocat la Junta Local de Seguretat, 
que es va reunir el passat 24 de setem-
bre per tractar el tema dels robatoris. 

Control de matrícules
Des del juliol de 2017 funciona un sis-
tema de càmeres de control d’accés 
instal·lades en una vintena de punts 
estratègics del municipi. Aquest any 

s’han instal·lat dues càmeres més. 
L’objectiu és identificar les matrícules 
dels vehicles als punts del control pre-
ventiu per comparar-les amb llistes de 
vehicles inclosos en les bases de dades 
policials. Gràcies a aquesta alerta 
s’han pogut resoldre diversos robatoris. 

APP de seguretat
Des d’abril la ciutadania disposa d’un 
nou recurs en la lluita contra els roba-
toris a domicilis. Es diu “Beesafe” i és 
una APP creada perquè els veïns i veï-
nes puguin tenir una via directa i ràpi-
da de connexió per alertar la Policia 
Local. El sistema permet enviar avisos 
d’emergència o incidències urgents a la 
Policia Local en només 15 segons. Ja 
s’han donat d’alta de l’aplicació mig 
miler d’habitatges del municipi.

Pla Local de Seguretat 
El Ple d’abril de 2019 va aprovar el Pla 
Local de Seguretat, amb l’objectiu 
d’establir i ordenar en el temps les ac-
tuacions que s’han de dur a terme en 
l’àmbit de la seguretat d’una manera 
transversal i amb perspectiva de gène-
re. El Pla 2019-2021 inclou cinc eixos 
generals i 42 actuacions. 



Claus per millorar la seguretat a la llar
Garatge, vehicles i eines

Assegureu-vos que es deixa tot tancat. 
No deixeu les claus posades al vehicle, 
ni fàcils de trobar dins el domicili, i si 
disposeu d’alarma activeu-la. No dei-
xeu eines a l’abast que facilitin el força-
ment de panys o d’accessos.

Il·luminació perimetral
Deixeu el llum encès a la nit. Es pot 
disposar de llums que s’activen amb 
temporitzador.

Porters automàtics
No obriu la porta de l’entrada a perso-
nes desconegudes. Demaneu identifi-
cació al personal de les companyies 
subministradores (empresa i nom). Si 
dubteu, truqueu la companyia. 

Accessos exteriors
Protegiu-los per mitjà de reixes, portes 
reforçades o blindades i amb els panys 
tancats (preferible doble pany). Refor-
ceu els tancaments d’alumini i poseu 
un sistema de bloqueig de persianes 
un cop tancades. Canvieu els panys si 
heu perdut les claus o hi vivia altra 
gent anteriorment. Assegureu-vos que 
els accessos que donen a patis interi-
ors queden tancats.

Accessos interiors
Quan aneu a dormir eviteu deixar les 
claus posades al pany interior o fàcils 
de trobar. Tanqueu bé portes i fines-
tres. És molt útil col·locar una balda 
interior a les portes d’accés. Connecteu 
els sistemes d’alarma.

Simuleu que hi ha algú
Quan marxeu de casa, no tanqueu to-
talment les persianes, si disposeu de 
reixa. Instal·leu un temporitzador auto-
màtic de llums, ràdio o TV. Deixeu roba 
estesa. És aconsellable que tingueu 
algú que us reculli el correu de la bús-
tia per evitar que s’acumuli. Indiqueu-li 
una manera de ser localitzats.

Alarma
S’ha de connectar sempre, tan si es 
marxa fora com si us trobeu al domicili 
dormint. Cal que estigui connectada 
amb una Central Receptora d’Alarmes 
(CRA) que avisi la policia. Consulteu al-
guna empresa d’instal·lació de sistemes 
de seguretat. La situació de l’aparell 
s’ha de trobar en un lloc de difícil accés.

especial seguretat

Tallers formatius i atenció personalitzada
Tallers formatius per prevenir robatoris
L’Ajuntament ha programat per aquest 
mes d’octubre dues sessions formatives 
sobre protecció a la llar per prevenir ro-
batoris a l’interior dels domicilis. A 
aquests tallers formatius es donaran 
consells i recomanacions del què cal fer 
per tal de reduir el risc de robatori i es 
resoldran els dubtes que es puguin 
plantejar per part dels assistents. 

Els tallers són oberts a tothom i es-
taran dirigits pel cap de la Policia Local 
i Mossos d’Esquadra. S’han programat 
per al dimarts 22 d’octubre, de 19 a 
21h, i el dimecres 23 d’octubre, de 
19.30 a 21.30h. Es faran a la sala Car-
quefou de l’Espai d’arts escèniques Ca-
sal d’Alella. 

L’aforament per a cada sessió és de 
60 persones per la qual cosa és neces-
sari fer una inscripció prèvia emplenant 
el formulari que trobareu a la pàgina 
www.alella.cat/tallerseguretat.

Visites personalitzades amb cita prèvia 
La Policia Local té previst posar en mar-
xa un sistema de visites a les llars del 
municipi, amb cita prèvia per aquelles 
persones que tinguin dubtes sobre el 
tema i vulguin assessorament. Les per-
sones que vulguin rebre aquest assesso-
rament personal han de demanar cita 
prèvia a la Policia Local.

Suport psicològic a les víctimes
Des de l’àrea de Serveis a les Persones 
es preveu posar en marxa un nou servei 
d’atenció personalitzada i suport psico-
lògic a les víctimes de robatoris per 
aquelles persones que necessitin suport. 
El servei estarà inclòs dins del Programa 
d’Atenció Terapèutica (PAT) que ofereix 
l’Ajuntament per tractar persones deri-
vades des de l’oficina de Serveis Socials 
municipal.   

Els tallers es faran el dies
22 d’octubre, de 19 a 21h, 
i dimecres 23 d’octubre, 
de 19.30 a 21.30h
a la sala Carquefou de 
l’Espai d’arts escèniques 
Casal d’Alella. 
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Què fer en cas de robatori?
Si tot i les precaucions que preneu sou víctimes d’un fet delictiu és necessari que 
denuncieu els fets, però abans heu de tenir en compte aquests consells: 

Si creieu que algú ha entrat al domicili
No entreu, podria ser que encara hi ha-
gués algú a l’interior. Aviseu ràpida-
ment a la policia. 

Si detecteu un vehicle sospitós
Fixeu-vos en el model, color, matrícula 
i nombre de persones (totes les dades 
que pugueu). Telefoneu la policia per 
facilitar-li tota la informació, no espe-
reu la seva arribada per facilitar-la. 

Si decidiu entrar
Si decidiu entrar és preferible fer-ho més d’una persona. No toqueu res, l’escena 
dels fets cal que es mantingui intacta. Tanqueu el recinte i espereu l’arribada dels 
agents.

On es pot denunciar?
Podeu presentar la denuncia presencialment tant a la Policia Local com al cos de 
Mossos d’Esquadra. També teniu l’opció de presentar-la per Internet a través de 
l’adreça www.gencat.net/mossos.

Si decidiu denunciar, heu de saber que:
És aconsellable portar un document d’identificació o facilitar el DNI. Porteu una 
llista dels efectes sostrets amb el màxim de dades significatives. No toqueu res i 
aviseu a la Policia Local (93 555 24 12) o als Mossos d’Esquadra (112). 

Servei de notificació d’absències 
domiciliàries

Truqueu a la 
policia si...Mantingueu 

la calma. 
No toqueu res i 
aviseu a la Policia 
o als Mossos
d’Esquadra.

És una mesura per 
prevenir robatoris i 
agilitar les gestions en cas 
d’incidències al domicili.

Escolteu sorolls 
estranys o advertiu la 
presència de persones 
amb actitud sospitosa 
a les rodalies del 
vostre domicili. 

Si observeu portes i/o 
finestres forçades o 
indicis que s’hagi 
pogut produir un 
robatori.

Recordeu que 
presentar una 
denúncia falsa és 
un delicte i està 
penat per llei.

Policia Local d’Alella
Passeig Marià Estrada, 8

93 555 24 12 / 092
alella.policialocal@alella.cat 
www.alella.cat/policialocal

Mossos d’Esquadra
Torrent d’en Malet, s/n
Premià de Mar 
112

L’Ajuntament recomana a la població 
que faci ús del servei de comunicació 
d’absències domiciliàries. Es tracta 
d’una mesura preventiva que té per ob-
jectiu prevenir robatoris i agilitar les 
gestions en els casos en què algú patei-
xi un robatori o qualsevol incident a 
casa seva mentre és fora del domicili 
perquè està de vacances o per altres 
motius.

Per donar-se d’alta d’aquest servei 
cal emplenar un formulari que trobareu 
dins del tràmits l’OACV (cal anar a tots 
els tràmits-població-serveis) i fer-lo ar-
ribar a les dependències policials o a 

l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania. Mit-
jançant aquest formulari es comunica 
l’absència temporal del domicili i les 
dades de contacte.

També es pot notificar l’absència a 
través de l’APP de seguretat per preve-
nir robatoris que l’Ajuntament va posar 
en marxa el passat mes d’abril.

OCTUBRE 2019
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L’Ajuntament i les entitats Òmnium Cul-
tural i ANC Alella per la Independència 
van convocar la ciutadania l’1 d’octubre 
per commemorar el segon aniversari 
d’aquesta jornada. Durant l’acte es va 
fer la lectura del manifest i es van reco-
llir cartes per a les persones empreso-
nades i exiliades pel procés. L’acte va 
acabar amb la marxa de torxes. El 15 
d’octubre, a les 19h i a les 20.30h, es 
faran dos passis del documental Alella, 
veus de l’1 d’Octubre a l’Espai d’arts 
escèniques Casal d’Alella. 

La Biblioteca més apetitosa 

Amb el títol “Cuinem i mengem entre 
llibres”, la Biblioteca Ferrer i Guàrdia 
ens convida per tercer any a maridar el 
món de la gastronomia i l’alimentació i 
el món literari, en un cicle, emmarcat 
sota el paraigües del programa Parcs i 
Biblioteques... naturalment.

Enguany, el menú té cinc propostes 
de diferent format i per a diferent tipus 
de públic programades per als dies 16, 
22, 23, 25 i 29 d’octubre. Totes les ac-
tivitats es faran a la Biblioteca, excepte 
la sessió de contes per a adults que es 
farà el 23 a la cuina de Can Magarola. 

····································································································
Dins del cicle d’alimentació “Mengem i cuinem entre llibres”.

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

La Biblioteca trasllada una de les activitats del  cicle 
d’alimentació a Can Magarola. La sessió de contes per 
a adults programada per al dimecres 23 d’octubre a 
les 19.30h, tindrà lloc en un escenari molt singular: la 
cuina de Can Magarola. Amb el títol “Qui menja sopes 
se les pensa totes!”, el contacontes Carles Alcoy expli-
carà contes i tradicions al voltant del menjar: dones, 
històries i món rural. Les places són limitades i per 
poder assistir-hi cal fer inscripció prèvia a la Biblio-
teca Ferrer i Guàrdia per telèfon (935559055) o bé per 
correu electrònic a b.alella.fg@diba.cat. 

Contes per a adults a la cuina de Can Magarola 

Segon aniversari de l’1 d’Octubre

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

Les passejades de marxa nòrdica 
per a la gent gran
El programa de passejades “A cent 
cap als 100”, per a persones ma-
jors de 60 anys, es reconverteix en 
el cicle de passejades de marxa 
nòrdica. Fa quatre anys que l’Ajun-
tament d’Alella es va afegir a 
aquesta iniciativa, impulsada per 
la Diputació de Barcelona i que 
compta amb més de 80 municipis 
adherits, que té per objectiu pro-
moure l’esport saludable i fomen-
tar les relaciones interpersonals 
entre el col·lectiu de gent gran. 
Aquesta temporada els caminants 
d’Alella compartiran camí amb els 
municipis d’Igualada, Molins de 
Rei i Castellbell el Vilar. El cicle co-
mença el 29 d’octubre amb un ta-
ller sobre la marxa nòrdica. Les 
quatre passejades seran el 13 de 
novembre a Igualada, el 29 de ge-
ner a Alella, el 4 de març a Molins 
de Rei i l’1 d’abril a Castellbell i el 
Vilar. La trobada de cloenda serà 
entre el 12 i 14 de maig en un lloc 
pendent de concretar. Les inscrip-
cions s’obren el 7 d’octubre i fina-
litzen el 20 de desembre. Més in-
formació i inscripcions a www.
alella.cat/ciclepassejades. 

Preparats per al Correllengua
El Correllengua farà parada a Alella 
el 9 d’octubre a les 19.30h a la Bi-
blioteca Ferrer i Guàrdia. Després 
de la lectura del manifest de la 23a 
edició del Correllengua —dedicada 
a la figura del poeta i escriptor Pere 
Calders en el 25è aniversari de la 
seva mort— l’escriptor David Vila 
farà la xerrada “Calders i la llengua 
oculta”, una reflexió sobre l’ús soci-
al del català a partir de l’obra de 
Pere Calders i el llibre I si parlem 
català?, del mateix Vila. 

El menú literari

16 d’octubre, 20h Xerrada. El poder dels olis 
essencials a la cuina, salut i felicitat. 
22 d’octubre, 19.30h Xerrada. Batch cooking. 
Menjar bé tots els dies és possible.
23 d’octubre, 19.30h Contes per a adults. Qui 
menja sopes se les pensa totes! (Cal inscripció 
prèvia a la Biblioteca)
25 d’octubre, 17h Conte-taller. Xocolata paint.
(Cal inscripció prèvia a la Biblioteca). 
29 d’octubre, 17h Hora del conte. “Pum! Contes 
d’una bruixa llaminera”. 

OCTUBRE 2019
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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 Inseguretat, incivisme i eleccions 

Que la bombolla alellenca símbol de benestar, bon 
rotllo i paradís tropical en el primer cinturó de la 
convulsa Barcelona, ha punxat fa temps i va per-
dent inexorablement aquell flaire excels és una la-
mentable realitat. Que el govern d’Alella, lluny de 
prioritzar la preservació de la bombolla s’ho mira 
de costat,més ficat en el “postureo” que en la efi-
ciència i la resolució dels problemes de veritat, és 
una altra realitat. I es que es neguen a acceptar el  
que està passant amb estadístiques distorsionades 
i falses creences que no els ajuden a calibrar la 
magnitud del problema.

Problemes d’incivisme  cada Festa Major, cap 
de setmana jove o la Festa de la Verema. Són tan-
tes les actituds incíviques i que ens perjudiquen 
que requereixen un replantejament immediat.

Actituds incíviques a la Plaça Antoni Pujades 
o als voltants del Pavelló cada cap de setmana.
“Botellons” incontrolats al carrer Telia i al Mirador
de Can Comulada

Motos i cotxes contra direcció cada dia pel car-
rer Santa Eulàlia.

Activitats il·lícites dels okupes, alguns fent fo-
rats a la via pública per poder robar els subminis-
tres (Vinya del Rei a Nova Alella) o obres  i un 
gimnàs (sí!, un gimnàs) a la Gaietana.

Dempeus, altra vegada! 

El passat 23 de setembre 9 persones van ser de-
tingudes en un operatiu policial esperpèntic que 
pretenia escampar la por entre el col·lectiu inde-
pendentista. Un operatiu de la guàrdia civil contra 
persones independentistes que l’Audiència Nacio-
nal acusa de terrorisme, rebel·lió i sedició. Dues 
persones van ser alliberades i les altres 7 han entrat 
a presó després de tot un seguit d’irregularitats, tal 
com han denunciat els seus advocats. Des d’aquí 
tota la solidaritat i suport amb els nous presos i 
preses polítiques i les seves famílies. 

Una nova onada repressiva de l’estat espanyol 
en l’intent desesperat de crear un fals relat de vio-
lència i un clima de tensió a les portes de la sen-
tència del judici per l’1 d’Octubre.

És l’estat espanyol que utilitza el terrorisme 
d’estat, que utilitza el terror basat en la violència 
com a eina de pressió per tal que no es voti en un 
referèndum, perquè no pengem llaços grocs, per-
què no sortim al carrer, perquè no fem una atura-
da general, perquè no il·luminem les muntanyes… 
aquesta és la seva repressió. Ens volen atemori-
des i desmobilitzades. I sabem que en qualsevol 
moment, qualsevol de nosaltres podem patir una 
situació similar. Tinguem clar que res és casualitat. 
Tot està orquestrat: no només volen que tinguem 

Patrulles ciutadanes a Can Comulada per pre-
venir robatoris ja que, hores d’ara seguim sense el 
mínim d’agents policials que el Consistori s’havia 
compromès a disposar.

Sense solucions, sense transparència, tancats 
en si mateixos vivint una realitat paral·lela que res 
té a veure amb el que està passant. 

I per enèsima vegada iniciem una nova cam-
panya electoral, amb l’amenaça del PSOE amb un 
nou 155, el Rivera intentant mocions de censura 
propagandístiques i el PP navegant entre l’extrema 
dreta i VOX. Un escàndol que alguns partits cata-
lans estiguin intentant caure bé a aquesta patuleia 
enlloc de buscar la UNITAT que el poble català de-
mana.

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 

por, sinó que la maquinària de l’estat està teixint 
tot un entramat per afeblir-nos davant les properes 
eleccions del 10N, per crear dubtes dins les files 
independentistes. És l’única eina que tenen per afe-
blir la flama i presentar-nos davant del món com a 
la pitjor bèstia. Necessiten que Europa compri el 
relat de la violència per fer-se forts i rentar la seva 
imatge. El que no saben és que el moviment inde-
pendentista, per molts colors que tingui i persones 
diferents que el liderin, té un objectiu comú molt 
clar i, quan convé, sap fer pinya.

La sentència serà un nou embat en aquest llarg 
camí cap a la llibertat. Haurem de plantar cara a 
la repressió i respondre amb democràcia i més de-
mocràcia. Haurem de tornar a posar sobre la taula 
totes les opcions i eines: el diàleg institucional, la 
mobilització i la desobediència civil, la via interna-
cional...

Volem fer una crida a la ciutadania perquè 
estigui preparada per a una resposta democràtica 
i pacífica, perquè estigui amatent a les crides de 
l’espai unitari del #TsunamiDemocràtic, “perquè 
la repressió no s’atura però nosaltres tampoc”. 
No descansarem fins a la victòria. Com ens diu 
l’Oriol Junqueras, “si persistim, guanyem. I per-
sistirem!”

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 Estimats veïns!

Portem quatre mesos de mandat i fins ara sembla 
que tot és perfecte i meravellós. Han estat qua-
tre mesos plens d’activitats i llargues festes com la 
Festa Major i Festes de la Verema,  

I tot va bé ?
Dons malauradament no tot va bé. Tenim mol-

tes coses per fer i/o gestionar.
Segurament algú podrà dir que hauríem de do-

nar temps per a poder encarar el mandat i posi-
cionar-nos. Però no oblidem que el mandat és un 
mandat continuista del que nosaltres sospitem ar-
rossega les carències i herències de l’antic mandat. 

I quines són aquestes mancances?   
Si donem una volta pel nostre estimat poble i 

parleu amb els veïns, són diverses les coses que 
preocupen i molt. 

Falta d’inversió a les urbanitzacions; falta de se-
guretat fins el punt que els veïns han de fer gestions 
de vigilància que no els hi corresponen; inauguració 
estrella del Casal del poble que ha estat obert en 
precari per falta de previsions i seguiments; atura-
ment del projecte que tenia que donar la tant ne-
cessària vivenda social; silenci de l’estat en el que 
es troben els Escolapis; falta d’inversió per donar 
un millor servei a la gent gran i als més desfavo-
rits... 

Mark Ullod 
ullodlm@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

La gent no s’adona del poder que té 

Parlament del Regidor d’Alternativa per Alella/CUP 
a l’acte de commemoració de l’1 d’octubre.
“Benvolgudes Alellenques i Alellencs, 

Ens trobem aquí per commemorar l’1 d’octubre 
de 2017, el segon aniversari del dia més important 
a Catalunya dels últims temps. El dia en que ens 
van voler esclafar pel simple fet d’exercir el dret a 
l’autodeterminació, el dia que ens van pegar per que 
volíem votar. D’ençà d’aquella data han passat mol-
tes coses, la majoria d’elles inexplicables: hem vist 
com es posava a la presó sense sentència gent inno-
cent, com la màquina repressiva de l’Estat Espanyol 
es posava en marxa per atemorir-nos i fer-nos estar 
quiets i mesells, com l’anticatalanisme i el feixisme 
es despertaven i es passejaven xulescament i amb 
impunitat total pels nostres carrers.  Però el pitjor de 
tot, al meu entendre, és que hem vist com la gent 
que ens va guiar en aquest procés i ens prometia la 
República i l’Independència ha fet un gir de 180º i 
ara advoca per tornar enrera com si aquí no hagués 
passat res. A l’autonomia, a la província, a la regió. 
Que molta gent compra l’eixamplament de la base 
i la mirada llarga que ens durà a la victòria final. 
Compren fins i tot que si hem esperat 300 anys bé 
en podem esperar uns quants més. Perquè així ens 
volen: esperançats i quiets. És obvi que cadascú veu 

Comença a ser necessari marcar prioritats i ac-
tuar. De moment ja han passat 4 mesos.

les coses de manera diferent depenent de la seva 
circumstància, cada casa és un mon. Fins i tot hi 
ha cases aquí mateix, a casa nostra, en que s’odia 
i es menysprea la Catalanitat, Catalunya i la seva 
Cultura. Son temps en que hem d’estar ben desperts 
i organitzats, perquè no sabem d’on ni quan vindran, 
temps de canviar les coses i cuidar-nos els uns als 
altres, temps de no rendir-nos i decidir quin futur 
volem construir. De fet, ja vam decidir-ho avui fa 2 
anys. I com ja va dir el gran poeta Joan Brossa: 

La gent no s’adona del poder que té:
amb una vaga general d’una setmana
n’hi hauria prou per ensorrar l’economia, 
paralitzar l’Estat i demostrar que 
Les lleis que impostem no són necessàries.

No defallim, serem el que vulguem! Visca Catalu-
nya Lliure!”

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 Les amenaces d’ENDESA als ajuntaments pel deute de famílies vulnerables

La pobresa energètica és una de les problemàtiques 
socials que més afecta a la població en situació de 
vulnerabilitat i que es defineix com aquella situació 
de dificultat o incapacitat de mantenir l’habitatge 
a una temperatura adequada per al confort i la sa-
lubritat, així com de dificultat o incapacitat per fer 
front al pagament de les factures de subministra-
ments bàsics d’electricitat, gas i aigua, i la incapa-
citat de viure en una llar sense defectes estructurals 
(com ara goteres al sostre, humitats...)

D’acord amb aquestes variables, un estudi 
d’Ivalua-Institut Català d’Avaluació de Polítiques 
Públiques (2016) va fer un càlcul de l’impacte de 
la pobresa energètica a Catalunya que situava en 
un 11% de les llars (325.021 llars, 855.000 per-
sones). 

Actualment, a Catalunya, un 8,8% de la 
població no es pot permetre mantenir l’habitatge a 
una temperatura adient (Idescat, 2018). Aquesta 
és una dada que es manté estable en els darrers 
anys (del 2015 al 2017 era del 8,7%). D’altra 
banda, un 8,5% de la població catalana arriba amb 
molta dificultat a fi de mes (Idescat, 2018), el que 
es pot traduir en dificultats per fer front al pagament 
de factures de subministraments bàsics. Per tant, 
la pobresa energètica és una problemàtica social 

Cristòbal Zueras
zuerasrc@alella.cat

Recordaremos septiembre

Ciudadanos Alella recordará este septiembre de 
manera especial por ser el primero que tiene re-
presentación en el Ayuntamiento como grupo de la 
oposición.  Nos sentimos orgullosos de hacer polí-
tica útil y constructiva para el pueblo. Tenemos la 
voluntad, siempre fieles a nuestros valores constitu-
cionalistas, de facilitar el entendimiento con el resto 
de grupos políticos que conforman el consistorio en 
beneficio de toda la ciudadanía.

Felicitamos a los miembros del equipo de go-
bierno encargados de organizar la “45 Festa de la 
Verema” por el éxito de las actividades elegidas 
para la misma. La D. O. Alella es una de las más 
importantes identidades  que tiene el pueblo. Por 
otra parte, la agricultura no siempre obtiene el reco-
nocimiento que merece.  Las ayudas a los campe-
sinos en muchas ocasiones son insuficientes.  Las 
que reciben las D. O. suelen centrarse en el impacto 
turístico, restando en ocasiones recursos al cultivo 
de la tierra.  En consonancia con nuestro programa 
agrario y medioambiental, creemos que es funda-
mental mantener y mejorar la competitividad de la 
agricultura y el sostenimiento de las rentas agra-
rias sobe la base de pilares fundamentales como la 
investigación + desarrollo + innovación (I+D+I). 
Apostamos por apoyar cultivos sostenibles con bajo 

impacto ambiental, dada nuestra preocupación por 
el cambio climático. 

Y por último, y coincidiendo con el inicio del 
curso escolar, la FEJAR (Federación Española de 
Jugadores de Azar Rehabilitados) ha alertado del 
aumento de jóvenes enganchados al juego desde 
edades cada vez más tempranas. Con respecto a 
Cataluña, el IX Informe de percepción social sobre 
el juego de azar en España la sitúa en tercer lugar 
en relación con el número de jugadores “online” 
por comunidades autónomas. Movidos por nuestra 
inquietud por la infancia y la adolescencia, recor-
damos al equipo de gobierno y a los grupos de la 
oposición la disponibilidad de Ciudadanos Alella 
para colaborar en programas que aborden este gra-
ve problema.

Muchas gracias.

Susana Alonso
alonsoos@alella.cat
617844259.

que afecta a un nombre important de famílies a 
Catalunya de forma sostinguda en els darrers anys. 

A partir de l’any 2015, la Llei 24/2015 de 
29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica, aprovada per unanimitat al 
Parlament de Catalunya, estableix el principi de 
precaució, pel qual no es poden efectuar talls de 
subministraments a les persones en risc d’exclusió 
residencial. Aquesta Llei estableix, també, que 
les administracions públiques han d’establir els 
acords o convenis necessaris amb les companyies 
de subministrament d’aigua potable, de gas i 
d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts 
a fons perdut a les persones i unitats familiars en 
situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin 
descomptes molt notables en el cost dels consums 
mínims.

La Llei 24/2015 mai ha tingut un reglament que 
la desenvolupi, tan sols un protocol d’actuació que 
en aquests moments es troba pendent de resolució 
al tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Si vols llegir aquest article sencer el 
trobaràs penjat a: https://www.facebook.com/
AlellaSocialista

Susana Alonso
portaveu del grup municipal 

Ciutadans
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Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL  25 DE JULIOL 1a part.  Consulteu les vídeo actes dels plens municipals a www.alella.cat/plens

Liquidació del pressupost de l’exercici 2018.
El Ple va quedar assabentat del decret d’alcaldia pel qual 
s’aprova la liquidació del pressupost de 2018, amb resul-
tats pressupostari ajustat de 2.300.871,12€ i un roma-
nent de tresoreria per a despeses generals de 
3.906.509,61€.  
El Ple queda assabentat
Reconeixement de dedicació parcial dels portaveus dels 
grups municipals.
El Ple va quedar assabentat dels decrets d’alcaldia de reco-
neixement de dedicació parcial (35%), amb una retribució de 
10.200€ anuals, dels portaveus del grup municipal JxCAT, 
Esteve Garcia-Ossorio, del grup municipal AA-CUP, Mark 
Ullod; i del grup municipal Gd’A, Josep Bardés. 
El Ple queda assabentat
Aprovació de les festes locals de 2019
El Ple va aprovar com a festius locals per a 2019 el 10 de 
juny i l’1 d’agost. 
Aprovat per unanimitat 
Aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal
El Ple va aprovar definitivament el Reglament Orgànic Mu-
nicipal (ROM), l’eina que regula el règim organitzatiu i de 
funcionament de l’Ajuntament i dels seus òrgans. El docu-

ment estima parcialment les al·legacions presentades 
pel grup municipal d’JxCAT i per l’Oficina Antifrau de 
Catalunya 
Aprovat per unanimitat
Aprovació inicial de dues modificacions del POUM. 
El Ple va aprovar inicialment les modificacions puntuals 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Alella 
(POUM) consistents en la modificació de l’article 223.2 
de les normes urbanístiques del POUM i els plànols 
P5.5 i P7.5 al solar del carrer Antoni Borrell 30, i la 
modificació de l’article 238.7 de les normes urbanísti-
ques del POUM pel que fa a la separació a límits de 
parcel·les en la qualificació 13b1, a l’empara de l’article 
97.1
Aprovat per unanimitat 
Ampliació de la dedicació de la plaça d’eventual. 
El Ple va aprovar una ampliació de les hores de dedicació 
de la plaça de personal eventual de 37,5 hores a 40 ho-
res, amb un increment de les retribucions brutes 
anuals,que passen de 30.000 a 32.000€.
Aprovat amb els vots a favor ERC+SxA, l’abstenció 
d’AA-CUP i el vot en contra de JxCAT, Gd’A, Cs i AP-
PSC. 

Tens un animal a casa? Dona un cop d’ull als punts més rellevants de la nova Ordenança d’animals

Tots els gossos han d’anar lligats, 
fins i tot en camins molt freqüentats 

fora del nucli urbà.

Recull sempre els excrements i ruixa 
amb aigua els orins 

que facin a l’espai públic.

I si el gos és de raça potencialment 
perillosa, posa-li també morrió 
i duu la corresponent llicència.

No alimentis animals salvatges 
ni rodamons si no tens autorització 

de l’Ajuntament.

Tingues cura dels teus animals, 
que no molestin el veïnat, 
fins i tot en hores diürnes.

En cas de tinença i cria d’animals 
domèstics considerats de consum 
humà, comunica-ho prèviament.

No està permès l’accés d’animals 
als parcs infantils. Feu ús de les 

àrees d’esbarjo per a gossos.

És obligatori registrar els gossos, 
gats i fures al cens municipal en el 

termini indicat a l’Ordenança. 

I per a més informació, consulta l’Ordenança a www.alella.cat/ordenancaanimals
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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 29 al 31 d’octubre i del 2 al 3 i del 26 al 30 de novembre.  
Octubre: De dimarts a dissabte de 9.30 a 13 h i 16 a 19 h i diumenge de 10 a 13.30 
h. Novembre de dimarts a dissabte de 9.30 a 14h i de 16.30 a 18.30h i diumenge 
de 10 a 13.30 h. Dilluns tancat. A la Riera Principal, entre Can Vera i Charles Rivel.

L’oficina mòbil d’atenció al consumidor atendrà el 10 d’octubre, de 10.30 a 13h, les 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: OCTUBRE - NOVEMBRE 

5 i 6 d’octubre                             BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
12 i 13 d’octubre                         GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
19 i 20 d’octubre                         MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
26 i 27 d’octubre                         BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
1, 2 i 3 de novembre                    GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
9 i 10 de novembre                      MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
16 i 17 de novembre                    BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
23 i 24 de novembre                    GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
30 de novembre                           MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

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

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

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

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

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

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

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

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

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

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

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

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS
93 555 55 09

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

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS ABELARDO VERA 
93 540 19 93

SERVEIS SOCIALS 
93 540 63 07
De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Dijous de 9 a 14 h i de 16 a 18.30 h

SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES 
alella.sindic@alella.cat 
cal sol·licitar cita prèvia 

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: AGOST - DESEMBRE

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 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

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 Rústic                                                                         05.09.2019   a    05.11.2019
IBI Rústic construït                                                                        05.09.2019   a    05.11.2019
Impost Activitats Econòmiques                                                       19.09.2019   a    19.11.2019
Taxa per entrada vehicles - guals                                                   23.09.2019   a    26.11.2019
IBI (4ª fracció domiciliat )                                                     04.11.2019
Taxa Mercat municipal (4t trimestre)                                                    21.11.2019    a   23.01.2020
Taxa mercat ambulant (4t trimestre)                                           21.11.2019   a    23.01.2020
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(*) Activitats organitzades per l’Ajuntament d’Alella. Més informació a www.alella.cat i alellAPProp (aplicació per a mòbil) 

Agenda d’activitats

De 17.30 a 19.30h Can Lleonart* 
Taller de cuina. Per treure-li tot el suc: la patata. 

19.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Correllengua. Lectura de manifest i tertúlia “Calders i la llengua ocul-
ta”, a càrrec de l’escriptor David Vila.  

Dimecres 9 d’octubre 

Fins al 13 d’octubre 
“Som raïm trepitjat”, de Naira García Márquez. 

Del 8 de novembre al 13 de desembre 
“Perquè has vingut”, de Tura Sanz Sanglas.

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

Exposicions a Can Manyé

De 19 a 21h Can Lleonart 
Tast. Interpretar el territori a través del vi, amb Montse Velasco

20.15h Can Lleonart*
Mirades al Món. “Canvi climàtic i aigua: efectes sobre les migracions 
globals”, amb Francesc Mauri, Gabriel Borràs i Beatriz Felipe. 

Dijous 17 d’octubre

20h Espai Jove* 
Anem al teatre! Sala Beckett No m’oblideu mai. 

Divendres 11 d’octubre

De 18 a 22h Can Manyé i Espai d’arts escèniques Casal d’Alella*
18h Acció artística Omar Kahyyam i les Quartetes del vi, el beure i el 
viure, amb David Ribas. Gratuït.
18.30h Espectacle Vi ver amb Josep Pedrals i Nico Roig. Gratuït.
19.30h Tast de vins de pansa blanca i tastet grastronòmic.
22h Cinema i vi. 40 hectàrees, la terra i el pagès, de Pep Puig. Gratuït. 

19.30h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella* 
Teatre amateur. Julieta i Romeu, amb la companyia de teatre de l’Institut.  

Dissabte 19 d’octubre

11h Plaça de l’Ajuntament*
Mirades al Món. Festa de la Cooperació. Parades d’ONGD subvenciona-
des, xocolatada, gimcana del 0,7%, espectacle infantil Rah-mon Roma. 

16.30h i 18h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella* 
Música familiar. Black músics per al menuts. 

18h Can Lleonart*
Mirades al Món. Tertúlia. “Trepitjant Mèxic, càmera en mà”. 

Diumenge 20 d’octubre

De 17 a 18.30h Garden Center Arenas* 
Taller de jardineria. Per a un jardí sostenible: plantes i arbres.

19.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Cuinem i mengem entre llibres. Xerrada Batch cooking. Menjar bé 
tots els dies és possible, amb Lara Lombarte. 

Dimarts 22 d’octubre

19h Can Lleonart* 
Tertúlia. “La nova cuina”, amb la cuinera Ada Parellada.

Dijous 24 d’octubre

De 12 a 13.30h Oficina de Turisme* 
Diumenges de Vins. Vins clàssics amb conserves artesanals km 0.

De 12 a 13.30h Oficina de Turisme* 
Diumenges de Most. Fem art amb la vinya. 

Diumenge 27 d’octubre

10h Oficina de Turisme*
Passejada pel Parc de la Serralada Litoral. Els antics camins d’Alella.

12h Can Manyé*
Finissage, visita i final de l’exposició “Som raïm trepitjat”.

Diumenge 13 d’octubre 

17h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Mirades al Món. Hora del conte. La gota clara, a càrrec de Jeep Gasulla.

19 i 20.30h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella *
Projecció del documental Alella, les veus de l’1 d’octubre. Gratuït, cal 
recollir entrada prèviament a l’Oficina de Turisme. 

Dimarts 15 d’octubre

20h Can Lleonart 
Taula rodona “La Pansa blanca”. Gratuït. 
Organitza: Papers de Vi i Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. El Domingo de las madres, de Graham Swift.  

Dijous 10 d’octubre

De 17.30 a 19.30h Can Lleonart* 
Taller de cuina amb robot. Gratuït. 

De 17 a 20h Pavelló Municipal d’Esports*
El Gira surt al carrer! T’esperem al pavelló amb un aliment saludable. 

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Cuinem i mengem entre llibres. Xerrada El poder dels olis essencials 
a la cuina, la salut i la felicitat, a càrrec Pilar Ibern “Gavina”. 

Dimecres 16 d’octubre

7.30h Can Lleonart* 
Sortida. D’Ogassa a Ripoll en bicicleta. 

De 19 a 21h Espai Jove*
Masteclass de booty dance amb perspectiva femenina. 

19.30h Can Magarola*
Cuinem i mengem entre llibres. Contes per a adults. Qui menja sopes 
se les pensa totes!, amb Carles Alcoy. Inscripció prèvia a la Biblioteca. 

Dimecres 23 d’octubre

17h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Bibliolab: El moc zombi. 

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Mirades al Món. Cinema. También la lluvia, d’Icíar Bollaín. 

19h Can Manyé*
Tast. Nit de la Pansa Blanca. Acideses i mineralitat. Preu: 15 euros. 

Divendres 18 d’octubre

17h Biblioteca Ferrer i Guàrdia* 
Cuinem i mengem entre llibres. Conte-taller. Xocolata paint, amb 
Elisabeth Ulibarri. Inscripció prèvia a la Biblioteca. 

Divendres 25 d’octubre

19h Can Magarola* 
Rock & Wine. Maridatge de vins DO Alella amb versions pop rock.

Dissabte 26 d’octubre

17h Biblioteca Ferrer i Guàrdia* 
Cuinem i mengem entre llibres. Pum! Contes d’una bruixa llaminera, 
amb Sherezade Bardají. 

Dimarts 29 d’octubre

19.30h Can Manyé* 
Literatures amb sentits. Coordinat per Montse Serra. 

Dimecres 30 d’octubre 



Venda d’entrades 
a partir del 7 d’octubre
Anticipada 
En línia: www.alella.cat/cultura 
Presencial: Oficina de Turisme (de dimecres 
a diumenge de 10 a 14.30 h)
Taquilla (1 hora abans de l’espectacle): 
Espai d’arts escèniques Casal d’Alella 

Servei de ludoteca 9 i 17 de novembre
Preu 5€

A música clàssica A amateur
diumenge 17 de novembre 19 h
7-9 € (servei de ludoteca)

Rèquiem en re menor 
K626 de Mozart
Federació Catalana d’Entitats Corals

A taller 
23 i 24 de desembre de 10 a 13 h 
30 -35 € els dos dies

Circ per a infants
Cia. Circ Menut

A cinema A Mirades al Món 
divendres 18 d’octubre 
19 h

Projecció de “También la 
lluvia” i posterior debat
Pel·lícula d’Icíar Bollaín

A teatre A amateur 
dissabte 19 d’octubre 19.30 h

Julieta i Romeu
Grup de teatre de l’Institut Alella

A música A amateur 
dissabte 21 de desembre 17.30 i 19.30 h

Cantates per La Marató

Més informació www.alella.cat/cultura

A música 
dissabte 23 de novembre
20h 
7-9 €  

Els immortals del cinema
Quartet de corda de l’OSV

A teatre A amateur 
28 i 29 de desembre 18h i 4 de gener 11 h 
7-9 €  

Pastorets d’Alella
Grup de Teatre Pàmpol de l’Associació 
Casal d’Alella

A circ 
diumenge 1 de desembre
18 h
9-12 €

Rhum

A teatre
dissabte 9 de novembre
19 h (servei de ludoteca)
9-12 € 

Immortal
Bruno Oro

A música clàssica
dimecres 20 de novembre
20 h
9-12 €

Tardor amb Schubert
Cosmos Quartet

A teatre A familiar
dissabte 2 de novembre
18 h
4,5-6 €

Laika
Xirriquiteula teatre

A música A familiar
diumenge 20 d’octubre
16.30 i 18 h
5-6 €

Black music
Cia. Pels més Menuts

A cinema 
dimarts 15 d’octubre
19 i 20.30 h

Documental “Alella, veus 
de l’1 d’Octubre”

A teatre A preestrena a Barcelona
dijous i divendres 10 i 11 d’octubre
al Teatre Onyric Condal, hora a concretar
6 €

El pare de la núvia
Amb Joan Pera
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