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Aquí no toca   
L’Ajuntament posa en marxa una campanya de sensibilització 
contra els abocaments incívics a les àrees de residus.  
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Marc 
Almendro Campillo
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Sense adonar-nos arribem a un any nou, l’any 2020. Qui ens 
havia de dir quan canviàvem de mil·lenni preocupats per la 
caiguda de tot el sistema informàtic mundial, que sense ado-
nar-nos arribaríem a l’any 2020. I, si alguna conclusió hem 
de treure, és que el temps passa molt més ràpid del què 
pensem i del què voldríem. El futur llunyà és proper al demà.

Per això no perdem el temps i aquest nou any engeguem uns 
quants projectes estratègics de mandat. Us en presentem quatre:

Primerament, dos nous projectes socials que voldrem posar en 
funcionament al llarg d’aquest any. D’una banda, el projecte 
Àpats en Companyia, que permetrà que les persones usuàries 
del SAD, i d’altres persones que s’hi vulguin sumar, puguin 
gaudir dels dinars en companyia i amb el seguiment de dife-
rents professionals, en un espai condicionat per a aquesta fina-
litat. D’altra banda, l’Espai de Trobada Familiar, que pretén 
habilitar un espai com a ludoteca, on les famílies puguin estar 
amb la mainada i compartir les diferents etapes de criança.

Per altra banda, ja estem treballant en el projecte executiu 
per habilitar quatre nous habitatges socials als antics Pisos 
dels Mestres i d’aquesta manera poder incrementar l’oferta 
d’habitatges socials que tenim al poble.

Per últim, ja s’ha engegat també un estudi de l’autosuficièn-
cia energètica dels principals equipaments municipals, con-
sistent en la reducció del consum d’energia i l’increment de 
la generació d’energia local renovable. 

I res s’atura, perquè en paral·lel executarem actuacions que 
van néixer l’any 2019. Les tres principals són: 

En primer lloc, la inversió d’uns 200.000€ al Pavelló Muni-
cipal per implementar-hi millores d’eficiència, crear nous es-
pais per a l’activitat física i modernitzar les instal·lacions. 

En segon lloc, la inversió de 250.000€ en la millora de pavi-
ments i voreres principalment en els barris de Vallbona, Nova 
Alella i Eixample, però amb d’altres actuacions puntuals com 
als carrer Nolasc Vives, Balmes i Folch i Torres entre d’altres. 

En tercer lloc, i amb un pressupost de 280.000€, es proce-
dirà a la construcció del camí de vianants entre el Camp 
Municipal d’Esports i el tram B. La molt esperada “passera”, 
que està prevista que es construeixi aquest primer trimestre 
de l’any, ha de connectar el poble amb el Camp Municipal i, 
a més a més, servir de primera fase per acabar portant a la 
connexió peatonal d’Alella Parc. 

Engeguem el 2020!
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La brossa que fa nosa 
··································································································· 
L’Ajuntament ha posat en marxa una campanya de sensibilització per 
evitar la presència de voluminosos abandonats al carrer.
···································································································

Aquesta és una imatge massa habitual en algunes àrees de recollida del municipi. 

L’Ajuntament va posar en marxa el 
passat mes de desembre una campa-
nya per frenar l’abandonament habitu-
al de voluminosos al carrer sense previ 
avís, ja sigui al costat de contenidors 
de la brossa o en qualsevol indret 
de la via pública. La campanya 
consisteix en posar en evidència 
aquesta actitud incívica mit-
jançant un triangle adhesiu 
de color groc llampant, 
que s’enganxarà als tras-
tos abandonats al car-
rer, que recordarà que l’abandonament 
incontrolat de voluminosos no està 
permès i que la ciutadania té a la seva 
disposició el servei gratuït de recollida 
porta a porta de voluminosos (prèvia 
concertació telefònica) o el servei de 
deixalleria. 

El missatge de l’adhesiu és molt 
clar i contundent: “Aquí no!”. L’objec-
tiu és fer visible la molèstia que suposa 
aquesta mala pràctica que, a més d’es-
tar prohibida, pot ser motiu de sanció 
econòmica i recordar a la ciutadania 
quina és la gestió correcta d’aquest ti-
pus de residus.

Prop de 74 tones fora de lloc 
Tot i que és cert que la major part de la 

ciutadania utilitza els canals establerts 
per desfer-se dels residus voluminosos 
(servei porta a porta o deixalleria fixa), 
en els primes onze mesos de l’any 
s’han recollit prop de 74 tones d’es-

porga i de trastos vells abandonats 
al costat de les àrees de conteni-

dors o en punts d’abocament in-
controlats.

Els abocaments indeguts 
de voluminosos són ben 

visibles a molts punts del 
municipi. A més de ser 

objecte de sanció, aquesta actitud in-
cívica embruta el municipi i suposa un 
sobrecost que acaba repercutint en el 
funcionament general del servei de re-
collida de residus.

Recollida porta a porta
L’Ajuntament compta des de l’any 
2003 amb un servei gratuït de reco-
llida porta a porta de residus volumi-
nosos i de restes verdes de mida petita 
adreçat a la ciutadania del municipi 
prèvia concertació telefònica. Es tracta 
d’un servei gratuït que es presta tres 
dies a la setmana: dilluns, dimecres i 
divendres. Amb aquest servei es pretén 
facilitar la recollida d’aquests residus 
sense necessitat de desplaçar-se fins 

a la deixalleria i evitar els abocaments 
incontrolats de voluminosos o restes 
verdes a la via pública. Per fer-lo servir 
cal concertar el dia i hora de la reco-
llida trucant al telèfon 937905560.  
L’horari d’atenció és de dilluns a diven-
dres de 9 a 13h i de 16 a 18h. També 
es pot trucar fora d’aquest horari i dei-
xar el missatge al contestador.

Des de principis d’any (de gener a 
novembre), s’han recollit a través del 
servei porta a porta de voluminosos un 
total de 60 tones de residus mitjançant 
1.585 sol·licituds (trucades) ciutada-
nes. 

Les restes vegetals també al seu lloc
Pel que fa al servei de recollida porta 
a porta de restes verdes de mida petita 
no llenyosa (gespa, fullaraca, branques 
petites, pinassa...) s’han realitzat de 
mitjana 112 recollides al mes. Tot i 
així, malgrat l’existència d’aquest ser-
vei gratuït de recollida a casa, prèvia 
trucada, i del servei de deixalleria fixa, 
on també es pot portar aquet tipus de 
residu, cada mes, de mitjana, es rea-
litzen 100 recollides de restes verdes 
o de poda abandonades a les àrees de 
contenidors o al seu entorn. 

La deixalleria fixa, una altra alternativa
A part del servei de recollida porta a 
porta, la deixalleria fixa mancomunada 
d’Alella, El Masnou i Teià és una alter-
nativa a la recollida domiciliària, que 
els veïns i veïnes també poden utilitzar 
per dur directament els seus residus 
voluminosos, mobles o electrodomès-
tics vells, restes de poda o altres re-
sidus especials per als quals no hi ha 
contenidors específics al carrer (www.
ladeixalleria.cat)
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Actualització del cens d’animals

La Reparatruck torna a Alella 
La furgoneta de la Reparatruck, el ser-
vei d'autoreparació mòbil, farà parada 
a Alella en dies concertats per ajudar 
als veïns i veïnes del poble a reparar 
aquells petits aparells elèctrics, bicicle-
tes o aparells informàtics que tenim a 
casa espatllats. L'objectiu principal és 
potenciar la prevenció d'aquest tipus 
de residus i allargant-ne la vida útil. El 
servei està dinamitzat per Solidança, 
una entitat sense ànim de lucre i ges-
tionat pel Consorci de Tractament de 
Residus del Maresme.  

Les properes visites seran el 12 i 
24 de gener. La furgoneta s'instal·larà 
a la Plaça de l'Ajuntament i pot fer-ne 
ús qualsevol persona, sense inscripció 
prèvia. Només cal dur l'aparell que es 
vulgui reparar i la persona encarrega-
da de la  Reparatruck us ajudarà a re-
parar-lo, si és possible, seguint l'ordre 
d'arribada. La primera visita es va fer 
el 15 de novembre dins La Setmana 
Europea de Prevenció de Residus. 

Què es pot reparar?

Bicicletes 

Petits aparells elèctrics:
Batedores, assecadores, cafeteres, estufes de 
resistències, planxes, ventiladors, màquines 
d’afaitar, aspiradores, carregadors i, de forma 
general, tot tipus d’electrodomèstic amb dimen-
sions inferiors a 50 cm. 

Aparells d’informàtica i telecomunicacions: 
Telèfons mòbils, tauletes i ordinadors. 

El calendari

Èxit d’ocupació de les caixes niu 

Les deu caixes niu que es van 
instal·lar al Bosquet l’any 2017 per 
lluitar contra la processionària dels 
pins i afavorir la biodiversitat, han 
donat els seus fruits. El primer any 
es van ocupar set de les caixes i el 
segon a nou. Enguany s’han trobat 
nius a vuit de les deu caixes, xifra 
que hagués pogut ser major si no 
s’haguessin malmès tres caixes per 
actes vandàlics. Cada tardor es re-
visen totes les caixes per deixar-les 
a punt per a la següent època de 
cria: es netegen i es desinfecten, i 
es reparen o substitueixen les que 
estan malmeses. Aquesta interven-
ció permet obtenir informació de 
les espècies i dels materials utilit-
zats per fer els nius, i sovint tam-
bé es troben restes d’ous o fins i 
tot esquelets de cries que no han 
sobreviscut. Per la forma i els ma-
terials trobats, el més probable és 
que siguin de pardal i de diverses 
espècies de mallerenga, aus que 
s’alimenten d’insectes, entre d’al-
tres, i que de ben segur que han 
contribuït a reduir la presència de 
la processionària.

Alella més sostenible 

La regidoria de Medi Ambient i Soste-
nibilitat ha creat una marca d’identi-
tat amb el lema “Alella+sostenible”, 
amb l’objectiu de donar visibilitat a 
un dels principals objectius del man-
dat: fomentar la sostenibilitat ambi-
ental en totes aquelles accions que 
es duen a terme des de les diferents 
àrees de l’Ajuntament. 

12 i 24 de gener, de 10 a 13h / Pl. Ajuntament
9 i 21 de febrer, de 10 a 13h / Pl. Ajuntament 
7 de març, de 10 a 13h / Pl. Germans Lleonart
20 de març, de 16 a 19h / Pl. de l’Ajuntament 
4 d’abril, de 10 a 13h / Pl. de l’Ajuntament 
17 d’abril, de 16 a 19h / Pl. de l’Ajuntament 

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

L’Ajuntament ha iniciat una campanya 
per posar al dia el cens d’animals de 
companyia. Els cens actual compta 
amb més de 500 animals registrats, 
però s’ha detectat que hi ha gats, gos-
sos o fures que no estan censats i que 
algunes de les dades del cens han que-
dat desactualitzades. Per tal de facilitar 
l’actualització del cens, s’enviarà una 
carta a aquells domicilis on consta un 
animal de companyia inscrit nascut en-
tre els anys 2001 i 2007, demanant 
que es comuniqui qualsevol canvi que 
hagi hagut en les dades del cens. 

La inscripció al cens municipal és 
un tràmit gratuït que es pot fer pre-
sencialment a l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania o telemàticament aportant 
la següent documentació: document 
identificatiu de la persona propietària 
(DNI, NIE), cartilla o targeta sanitària 
de l’animal i un document acreditatiu 
conforme l’animal ha estat identificat. 
Per donar-los de baixa cal presentar el 

certificat veterinari de la mort de l’ani-
mal i la seva targeta sanitària.

Identificar i censar els animals de 
companyia, a banda de ser obligatori, 
també suposa avantatges: en cas de 
pèrdua o robatori de l’animal, se’n fa-
cilita la recuperació; permet garantir el 
control dels gossos potencialment peri-
llosos o estar informat en cas de cam-
panyes sanitàries obligatòries o nous 
serveis o millores per als animals de 
companyia al municipi. No identificar 
els animals amb xip i no censar-los són 
infraccions sancionables.
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Calendari del contribuent 2020

IBI urbana (no domiciliat)                                              04.05.2020  a   06.07.2020
IBI (1ª fracció domiciliat )                                     01.05.2020
IBI (2ª fracció domiciliat )                                     01.07.2020
IBI (3ª fracció domiciliat )                                     02.09.2020
IBI (4ª fracció domiciliat )                                     02.11.2020
IBI Rústic                                                         04.09.2020  a    05.11.2020
IBI Rústic construït                                                        04.09.2020  a    05.11.2020 
Impost Béns característiques especials                 04.05.2020   a    06.07.2020
Impost vehicles tracció mecànica                    02.03.2020   a    04.05.2020
Impost Activitats Econòmiques                                       18.09.2020  a   18.11.2020
Taxa de residus domèstics                                     04.05.2020  a    06.07.2020
Taxa de residus comercials                                      04.05.2020  a    06.07.2020
Taxa cementiri municipal                                     24.02.2020  a    24.04.2020
Taxa per entrada vehicles - guals                                   25.09.2020   a    26.11.2020
Taxa Mercat municipal (1r trimestre)                                    24.02.2020  a   24.04.2020
Taxa Mercat municipal (2r trimestre)                                    22.05.2020  a   24.07.2020
Taxa Mercat municipal (3r trimestre)                                   26.08.2020   a   26.10.2020
Taxa Mercat municipal (4t trimestre)                                   26.11.2020   a  26.01.2021
Taxa mercat ambulant (1r trimestre)                  24.02.2020  a   24.04.2020
Taxa mercat ambulant (2n trimestre)                          22.05.2020  a   24.07.2020
Taxa mercat ambulant (3r trimestre)                    26.08.2020   a   26.10.2020
Taxa mercat ambulant (4t trimestre)                           26.11.2020   a  26.01.2021
Reserves estacionament minusvàlids                   22.05.2020   a  24.07.2020
Taxa de caixers automàtics                                 22.05.2020   a  24.07.2020

Nova Ordenança de Transparència 
i d’Administració Electrònica 
El Ple del 19 de desembre va aprovar 
inicialment l’Ordenança de Transpa-
rència i d’Administració Electrònica. 
És una nova ordenança que regula la 
utilització dels mitjans electrònics en 
l’àmbit de l’Ajuntament d’Alella, per 
tal de facilitar la consecució més efi-
caç dels principis de simplificació, 
transparència, proximitat i servei 
efectiu als ciutadans i ciutadanes, 
la tramitació del procediment ad-
ministratiu municipal i la participa-
ció ciutadana per aquests mitjans.  
La normativa té entre els seus ob-
jectius reforçar els drets i facilitar el 
compliment els deures que han de 
regir les relacions per mitjans elec-
trònics de la ciutadania amb l’Ajun-
tament; concretar les obligacions 
de transparència de les organitzaci-
ons del sector públic i el sector pri-
vat municipal, així com els drets de 
la ciutadania en relació amb la par-
ticipació per mitjans electrònics; 
impulsar l’ús dels mitjans electrò-
nics de procediments administra-
tius i fixar les condicions d’ús de la 
factura electrònica en les relacions 
jurídiques entre proveïdors de béns 
i serveis i l’Ajuntament. L’ordenan-
ça, que entrarà en vigor un cop su-
perat els tràmits d’exposició públi-
ca, va ser aprovada amb els vots a 
favor d’ERC+SxA, JxCAT, Gd’A, Cs, 
AP-PSC i l’abstenció de AA-CUP. 

Suport a Junqueras i Torra per les 
sentències del TUE i el TSJC
El Ple del 19 de desembre va apro-
var dues mocions presentades amb 
caràcter d’urgència per ERC+SxA i 
JxCAT per sengles sentències del 
Tribunal de la Unió Europea (TUE) i 
el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC). A una es dema-
na l’alliberament immediat d’Oriol 
Junqueras, atenent a la sentència 
del TUE que resolt la seva immuni-
tat com a europarlamentari, i en 
l’altra es dóna suport al president 
de la Generalitat de Catalunya, 
Quim Torra, davant la sentència 
d’inhabilitació del TSCJ. Les dues 
van ser aprovades amb el vot favo-
rable d’ERC+SxA, JxCAT i AA-CUP, 
l’abstenció de Gd’A i AP-PSC i el 
vot en contra de Cs.

Llum verda a les ordenances fiscals

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

Les ordenances fiscals de 2020 han 
estat aprovades definitivament de for-
ma automàtica al no haver-se presen-
tat cap al·legació durant el període de 
30 dies hàbils d’exposició pública que 
van finalitzar l’11 de desembre.

La principal novetat de les orde-
nances, que es van aprovar provisio-
nalment al Ple del 24 d’octubre, és 
l’increment del tipus impositiu que 
aplica l’Ajuntament a l’Impost de Béns 
Immobles (IBI) dels béns urbans, que 
passa del 0,629% —valor que es ve 
aplicant des de 2015— al 0,671%. A 
aquest increment municipal del 6,5% 
cal afegir un augment del 3% del valor 
cadastral promogut per l’Estat. El tipus 
impositiu per a béns rústics es manté al 
0,70% i tampoc hi ha variacions en els 
gravamen dels béns  immobles de ca-
racterístiques especials que segueix a 
l’1,3%. La modificació de l’IBI es va 
aprovar amb els vots a favor d’ERC+SxA, 

l’abstenció d’AA-CUP i AP-PSC i el vot 
en contra d’JuntsxCAT, Gd’A i Cs.

També s’ha incrementat la taxa de 
retirada de vehicles abandonats o mal 
estacionats per ajustar-la al cost del ser-
vei, que passa de 95 a 110€ per a vehi-
cles i motocicletes i de 130 a 180€ per 
a furgonetes i camions fins a 3.500 kg.

Sense al·legacions al pressupost 
Igual que les ordenances fiscals, l’apro-
vació del pressupost de 2020 també 
s’ha elevat a definitiva després de no ha-
ver-se presentat al·legacions durant el 
període d’exposició pública.  Els primers 
comptes del mandat ascendeixen a 
12.667.879€, un 3,25% menys que 
l’any 2019. Es tracta d’un pressupost 
continuista, caracteritzat per la conten-
ció de la despesa ordinària i l’ajusta-
ment de partides en la majoria de les 
regidories. Les partides d’inversió pre-
vistes ascendeixen a 498.000€.
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Després dels bons resultats del canvi 
de dia, hora i format, Diumenges de 
Vins comença la segona temporada 
amb altres novetats. Les propostes 
gastronòmiques que acompanyen els 
tastos de vins seran creades i elabora-
des per bars i restaurants del poble. A 
més, les persones que participin en el 
tast rebran vals descompte de cadas-
cun dels deu establiments que s’han 

sumat a l’esdeveniment. 
Als Diumenges de Vins només se 

serviran vins de cellers i vinyaters certi-
ficats pel Consell Regulador DO Alella. 
A més, s’introdueix els criteris d’equitat 
i sostenibilitat: els tastos estaran dina-
mitzats per 5 dones i 5 homes somme-
liers i s’utilitzaran contenidors sosteni-
bles de recollida selectiva, d’acord amb 
la certificació Biosphere obtinguda 

26 de gener. Vins: Masia Can Roda - Restaurant: La Nau d’Alella 
23 de febrer. Vins: Quim Batlle - Restaurant: Can Balcells 
29 de març. L’Artesà del Temps / Les Costes-Viticultura sostenible - Restaurant: 1789 
26 d’abril. Testuan / Masia Coll de Canyet - Restaurant: Els Garrofers 
31 de maig. Bouquet d’Alella - Restaurant: Cal Barquer
28 de juny. Raventós d’Alella - Bar: La Companyia d’Alella
27 de setembre. Roura - Bar: Vermuteria Xavi Estrany
25 d’octubre. Alta Alella Mirgin - Bar: La DO Tastets d’Alella
29 de novembre. Mario Rovira / Castillo de Sajazarra - Bar: Celler Jordana 
27 desembre. Alella Vinícola - Restaurant: La Vinícola 

···································································································
Deu bars i restaurants d’Alella incorporen les seves propostes gastronòmiques.  

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

Teatre, cinema, dansa, circ i més a l’Espai d’Alella 

l’any 2018 per l’Oficina de Turisme. 
La cita enogastronòmica es manté 

per als últims diumenges de cada mes, 
excepte en els mesos de juliol i agost, i 
coincidirà amb el taller enogastròno-
mic Diumenge de Most per a infants de 
3 a 12 anys. Els tiquets es poden ad-
quirir de forma anticipada a través de 
turismealella.koobin.cat. Costen 8€ el 
d’adults, i 4€ el d’infants. 

Els Diumenges de Vins es renoven  

L’Espai d’arts escèniques Casal d’Alella 
posa a la venda a partir del 22 de gener 
les entrades per als espectacles del 
primer trimestre d’aquest any. Amb les 
arrels com a fil conductor, la cartellera 
dels primers mesos de l’any inclou 

Avanç de la programació
Música  Concert de Tiananmen i Raül Moya
Música  Música. Concert de piano, amb la 
pianista Hisako Hiseki
Circ  LACAM, Col·lectiu d’Artistes Residents 
al Masnou
Cinema  Preestrena de la pel·lícula “El crèdit”
Dansa  “Avua”, amb la Cia Bool
Teatre  “Elles”, amb Creació col·lectiva La 
Melancòmica
Teatre  “Denarius world”, amb Punt Moc
Teatre  “Crimen y telón”, amb Ron Lalá 

Imatge de la sala durant la cantada de nadales. 

espectacles teatrals, de dansa, música 
i circ i la preestrena del telefilm El 
crèdit, una adaptació per a televisió de 
l’obra teatral, rodada durant la tardor al 
mateix Espai d’arts escèniques i altres 
indrets d’Alella. Dirigida per Abel Folk i 
Joan Riedweg, s’estrenarà al febrer amb 
la presència de gran part de l’equip. 

Una altra de les cites destacades és 
l’espectacle teatral Crimen y Telón, a 
càrrec de la companyia madrilenya Ron 
Lalá, que ha triat Alella com escenari de 
les dos o tres representacions que farà 
a Catalunya. Les propostes musicals 
arrenquen amb la presentació del disc 
Mashville, de l’alellenc Raül Moya i el 
concert de Tiananmen, i seguiran amb 
la pianista Hisako Hiseki. 

L’Ajuntament està ultimant les 
gestions perquè es pugui posar en 
marxa la programació regular de 

Diumenges de Vins, l’últim diumenge de cada mes a les 12 h 

cinema en el primer trimestre de l’any. 
Més informació i compra d’entrades a 
www.alella.cat/espaialella. 
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Nou any i noves propostes a Can Lleonart 
Can Lleonart enceta les activitats de 
2020 el 13 de gener amb un programa 
trimestral que inclou 60 cursos i tallers 
—21 dels quals són nous— tertúlies i 
sortides. Els antics usuaris i els veïns i 
veïnes d’Alella poden apuntar-se el 8 i 9 
de gener i a partir del 10 de gener les 
inscripcions s’obren a tothom. 
 
Tertúlies
El programa d’hivern té com a tertulians 
Joan Vives, divulgador musical, que tor-
narà a Alella el 23 de gener per parlar 
de Mozart i la música salzburguesa. El 
segon convidat de la temporada és Ge-
rard Quintana, un músic amb ànima de 
llibreter que parlarà a Can Lleonart de 
l’altra seva gran passió: la literatura. 
Serà el dia 20 de febrer. L’apartat de ter-
túlies el tancarà la periodista i escripto-
ra Esther Vivas, autora del llibre Mama 
desobedient. A la xerrada, que es farà 
el 19 de març, es reflexionarà sobre 

L’Espai Jove recupera el cap de setmana a la neu

Les novetats de la temporada 

Viatge a l’antiga Roma
Història de Barcelona
Iniciació al dibuix i al color
Taller de terrisseria 
Curs bàsic de fotografia 
Curs de fotografia de viatges
Taller d’orquídies
El nostre hort
Vols aprendre a cosir a màquina?
Shirin-you - Un bany al bosc

maternitat i feminisme. Les entrades 
són gratuïtes i es poden recollir antici-
padament a Can Lleonart.

Visites i sortides 
També es proposen sis sortides: la ruta 
de l’Onyar; la visita al barri Gòtic de 

L’Espai Jove recupera la sortida a la 
neu, emmarcant-la dins de les noves 
sortides trimestrals de cap de setmana. 
La data triada per a la sortida és el cap 
de setmana dels dies 1 i 2 de febrer. 
Per participar cal fer la inscripció prèvia 
del 7 al 24 de gener presencialment a 
l’Espai Jove o bé per Internet a través 
dels formularis de la pàgina www.alella.
cat/sortidaneu. La sortida serà a l’esta-
ció d’esquí de La Masella, té un preu de 
149€ i inclou viatge en autocar, dos 

forfaits, l’assegurança, allotjament en 
règim de mitja pensió a l’Albert Abri-
gall. No inclou el dinar dels dos dies i el 
lloguer de material d’esquí o snow. La 
sortida serà el dissabte 1 de febrer a les 
6.30h des de la parada de bus de Can 
Lleonart i la tornada el diumenge a les 
19.30 al mateix punt de trobada. Per 
participar cal tenir 14 anys o més. 

Al març torna el Tria la Via
Dins de la programació de l’Espai 
12·16 i l’Espai 16·30 destaquen les 
Jornades d’orientació acadèmica Tria 
la Via que es faran del 16 al 18 de 
març. A més, del 2 al 31 de gener es 
torna a obrir l’aula d’estudi per a la pre-
paració d’exàmens. Més informació a 
www.alellajove.cat. 

Cap de setmana a la neu
Divendres de cinema i crispetes
Divendres màgic
Divendres de futbolí
Carnestoltes
Tancada de noies
Anem al teatre!
Nou espai d’anglès 
Espai d’aprenentatge
Espai deures
Tria la Via. Jornades d’orientació acadèmica  
Connecta’t a la Fil·loxera 

Espai 12·16 Espai 16·30 

Cap de setmana a la neu
Taller de ioga
Entrenament d’escalada
Sexmindful
Taller de pintura corporal
Confecció de compreses de tela
Exposició fotogràfica
Sala d’estudi
Tria la Via. Jornades d’orientació acadèmica  
Aula d’estudi
Gira, servei d’informació i assessorament 
Connecta’t a la Fil·loxera 

Tu sí que vals! Un taller per a dones
Per treure-li tot el suc: el peix
Els calçots i la seva cuina
Taller participatiu de cuina amb robot
Menjar per escalfar l’ànima
Per treure-li tot el suc: coques i pastissos salats
Ràpid i deliciós
Vins de crisi, grans vins a preu petit
Tast de formatges italians amb vins
Interpretar el territori a través dels vins negres

Barcelona; una sortida amb raquetes 
de neu; una visita al castell de Montgrí; 
un recorregut per les Tines del Llobre-
gat i de la Riera de Mura i una visita 
guiada a la Pedrera. 

Més informació i inscripcions a 
www.alella.cat/canlleonart. 
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Renovat el conveni de Patis Oberts
L’Ajuntament ha renovat el conveni 
amb l’Institut Alella per seguir im-
plementant el projecte de Patis 
Oberts, com a mesura per a opti-
mitzar els recursos públics i per 
obrir nous espais socials i de rela-
ció amb la ciutadania on es fomen-
ten valors i actituds de respecte i 
cooperació, permetent potenciar la 
coresponsabilitat social i la creació 
d’espais comuns per a la infància, 
la joventut i per a les seves famíli-
es. Des del mes d’octubre el pati 
exterior de les pistes de l’Institut 
Alella és obert a tota la ciutadania 
de 16 a 18h, el dies lectius, i de 10 
a 18h, dissabtes, diumenges i en 
períodes de vacances escolars.  

Networking de l’àmbit sociosanitari
Amb l’objectiu d’afavorir la recerca 
de feina i cobrir les necessitats de 
l’àmbit empresarial, els ajuntaments 
d’Alella, El Masnou i Teià van orga-
nitzar el 4 i 5 de desembre una ses-
sió de speed networking del sector 
sociosanitari. La iniciativa va reunir 
una dotzena de persones en recerca 
de feina i 4 empreses del sector. Do-
nada la bona acollida d’aquesta ex-
periència, es preveu fer una segona 
sessió a la primavera, entre els me-
sos d’abril i maig, que és el moment 
en què habitualment es fan els pro-
cessos de selecció per a les suplèn-
cies d’estiu. Els serveis d’ocupació 
dels tres municipis tenen previst es-
tendre aquests tipus d’acció a altres 
àmbits com la restauració, durant el 
primer semestre de 2020. 

Els Tres Tombs tornen el 26 de gener
Els animals tornaran a desfilar pels 
carrers del centre d’Alella el proper 
26 de gener, amb una nova edició 
dels Tres Tombs, una tradició popu-
lar recuperada pels Trabucaires del 
Vi d’Alella l’any 2013. La desfilada 
començarà al migdia i la benedic-
ció dels animals es farà a partir de 
les 12.45h a la Plaça de l’Ajunta-
ment, al costat de l’Església de 
Sant Feliu. De 9 a 11.30h hi haurà 
un esmorzar de traginers a la Riera 
Principal, passeig en poni per als 
infants i exhibicions de doma de 
cavalls a càrrec dels i les alumnes 
de la Fundació Cavall de Troya. 

Una altra mirada al Rost 

Can Manyé acull del 17 de gener al 
23 de febrer una proposta artística 
que ens apropa al barri del Rost, des 
d’una altra mirada, polièdrica, familiar 
i propera. “Nóstos [vòotog], el camí de 
tornada”, un treball artístic i cultural 
d’Antoni Madueño amb alumnes de 
l’Institut Alella i de l’Escola Fabra. El 
projecte se centra en el barri del Rost, 
un espai pel qual els alumnes transiten 
diàriament durant anys però que és buit 
de vincle més enllà de la localització 
concreta dels centres educatius. 

Amb aquesta proposta col·lectiva 
es posa en valor el patrimoni tant per 
material de l’exposició, com per les ac-
cions públiques proposades. El treball 
a l’aula, al barri i a l’espai d’art apro-
fundeix en la creació d’elements tot 
partint de l’observació i la coneixença, 

mitjançant tècniques com ara el co-
llage, l’audiovisual o la fotografia, per 
recrear un barri que és el centre de la 
mostra. Un viatge polièdric als records 
d’infantesa i alhora una dissecció del 
sentiment dels que encara no recorden. 
El recorregut amb diferents visions, la 
del jo i la de l’altre. El transeünt i el qui 
mira rere la finestra, els paisatges o les 
illes conegudes que articulen el viatge.

···································································································
Can Manyé acull del 17 de gener al 23 de febrer un projecte artístic d’Antoni 
Madueño realitzat amb alumnes de l’Institut Alella i de l’Escola Fabra.

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

Rècord d’atletes al Bosquet

El 12è Cros d’Alella va batre rècords de 
participació amb un total de 349 atle-
tes —68 d’Alella— a les diferents cate-
gories de la competició, puntuables per 
al circuit maresmenc d’atletisme. A 
aquesta xifra, cal afegir una vuitantena 
més d’afeccionats que van voler su-
mar-se a la cursa solidària Sumem, or-
ganitzada per primera vegada a la tro-

Les millors marques locals 

Sub 8 masculí Dylan Parra
Sub 8 femení Paula Astudillo
Sub 10 masculí Marco Astudillo
Sub 10 femení Noa Raja
Sub 12 masculí Pol Tribulietx
Sub 12 femení Iris Sandú
Sub 14 masculí Dídac Morillo
Sub 14 femení Nadia Sandú
Sub 16 masculí Jofre Aleman
Sub 16 femení Uma Farré
Sub 18 masculí Martí García 
Open masculí Àlex Casas 
Open femení Natàlia Fehr
Màster masculí Marià Fernández
Màster femení Diana Ruiz  

bada esportiva del Bosquet. Una prova 
sense control del temps d’arribada, en 
la que tothom va córrer amb el dorsal 
1, que era l’aportació que cadascú dels 
atletes va fer per a La Marató de TV3. 

El bon temps va acompanyar el Cros d’Alella. 
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Les paneres de la Biblioteca ja 
tenen guanyadores 
La regidora de Cultura, Elisabet Vi-
laró, va lliurar el 13 de desembre 
les dues paneres culturals, la de 
adults i la d’infants, amb llibres i 
articles culturals. La iniciativa pre-
tén incentivar la lectura, l’ús de la 
Biblioteca i visibilitzar la identitat i 
la cultura del territori alellenc. Les 
afortunades van ser Carme Ferrer i 
Emma Panadero, guanyadores de 
la panera cultural i la panereta in-
fantil, respectivament. 

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

Premis als millors pessebres 

Premiats

GRUP A (INFANTIL)
Primer premi Pol Tribulietx i Carla Sánchez
Segon premi Diana Solé i Dora Serra 

GRUP B (FAMILIAR)
Primer premi Família Benet Tejada
Segon premi Família Tomàs Bru
Tercer premi Dolors Alcaraz
Mencions especials Niubó Mas

GRUP C (ESCOLES)
Primer premi Parròquia Sant Feliu
Segon premi Escola Fabra 
Tercer premi Llar d’infants Els Pinyons

GRUP D (ENTITATS, RESIDÈNCIES  I COMERÇOS)
Primer premi Llar La Gavina
Segon premi Residència Els Rosers
Tercer premi Les Hortènsies i Germans Aymar i Puig

L’Ajuntament va lliurar el 14 de desem-
bre, en el marc de les activitats nada-
lenques, els premis del 28è Concurs de 
Pessebres. La major part de la dotzena 

de creacions que s’han presentat en-
guany han resultat premiats en alguna 
de les categories: infantil; familiar; es-
coles i entitats, residències i comerços.

Primer premi escoles i entitats. 

Festa solidària i maratoniana 
Alella es va omplir de llum, color i soli-
daritat el cap de setmana 14 i 15 de 
desembre amb els actes de la Fira de 
Nadal i les propostes organitzades per 
recaptar fons per a La Marató de TV3, 
enguany dedicada a les malalties mi-
noritàries. A falta de sumar les aporta-
cions de la cursa solidària de l’Escola 
La Serreta, ajornada per al 10 de ge-
ner,  amb les diferents activitats orga-
nitzades per l’Ajuntament i per les enti-
tats, es van recaptar, una xifra similar a 
la de l’edició anterior, a l’entorn dels 
8.000€. 

El temps va acompanyar i el cap de 
setmana va ser esplèndid per poder 
participar en les diferents propostes 
programades per a tota la família: el 
trenet de Nadal, les parades de la fira 
d’artesania, els jocs gegants per a pe-
tits i grans, l’arbre dels desitjos, el caga 
tió popular i els diferents tallers i activi-
tats impulsades per les entitats del mu-
nicipi per col·laborar, un any més amb 
la iniciativa solidària de TV3. 

Primer premi entitats, residències i comerços. 

Primer premi categoria infantil. Primer premi categoria familiar. 
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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 Desig pel 2020

Encetem un any ple de reptes en tots els àmbits i 
per això hem de posar especial èmfasi en aquells 
que hem de resoldre el més aviat possible. La sen-
tència dels tribunals europeus sobre la immunitat 
parlamentària, obliga a l’estat espanyol a alliberar 
immediatament a l’Oriol Junqueras. És cert que 
els europeistes catalans estàvem en hores baixes 
i dubtàvem (molts) si la nostra idea d’Europa era 
encertada. Aquesta sentència confirma que sortir 
d’Europa seria un mal negoci per tots nosaltres.

Però a banda d’aquesta victòria inapel·lable 
sobre la justícia espanyola, encara tenim gent a la 
presó i exiliada que no poden estar amb les seves 
famílies només per haver fet el que el poble de Ca-
talunya els havia demanat: Votar! I votar mai pot 
ser un delicte.
Cada dia que passa la injustícia es fa més gran i mai 
res podrà pal·liar el mal que estan fent a aquestes 
persones. Esperem que l’alliberament dels presos 
i el retorn dels exiliats  sigui una realitat aquest 
2020.

En l’àmbit local també tenim molts temes ur-
gents a resoldre. Sempre els hem reivindicat i ho 
continuarem fent tantes vegades com calgui: des 
de millorar la nostra seguretat amb un cos polici-
al complet i degudament equipat, fins a disposar 

Des de la participació, enfortint Alella

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2019-2023 ela-
borat a l’inici d’aquest mandat, establia deu línies 
d’actuació prioritàries en matèria de Participació. 
Aquestes són i seran el full de ruta municipal que 
ens orientarà en quin model de participació volem 
al nostre poble. Busquem doncs que la ciutadana 
tingui un rol actiu en la transformació i millora de 
la societat. Per culminar aquest objectiu, des de 
l’Ajuntament s’ha reforçat el personal a l’àrea de 
participació, incorporant des del passat mes d’oc-
tubre a dues noves persones.

De quina participació estem parlant? Des 
d’aquest equip de govern entenem la participació 
ciutadana com el dret de la ciutadania a prendre 
part en els assumptes públics del seu interès; com 
la capacitat de la ciutadania a intervenir, de mane-
ra individual o col·lectiva, en la definició, aplicació 
i avaluació de les polítiques municipals a través de 
processos de consulta, deliberació, decisió, desen-
volupament o avaluació, amb diferents graus d’in-
tervenció: informació, consulta o deliberació, per 
tal de buscar solucions públiques que durin en el 
temps i construir respostes col·lectives.

És cert que la participació té un cert risc perquè 
pot passar que no sempre agradin els resultats. Tot 
i que serveix per moltes coses, no elimina les dife-

d’una ordenança de convivència i civisme (com tots 
els pobles del Maresme) que posi límits.Aquesta or-
denança ha de permetre al nostre Ajuntament pro-
tegir als veïns i veïnes que respectem l’espai públic 
i els drets dels demés. La neteja dels carrers i el 
manteniment dels nostres barris. En definitiva, tot 
allò que preocupa als alellencs i alellenques.

Res serà possible si aquest govern no vol escol-
tar. Desitgem  que l’alcalde i el seu equip escoltin de 
veritat, sense condescendència i amb la responsabi-
litat de qui ostenta un càrrec públic. 

No dubteu en contactar amb nosaltres per tot 
allò que necessiteu. Bon any 2020!

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 

rències d’opinions que poden haver-hi entre la gent. 
És per això que el més important de la participació 
és garantir una forma de prendre part de les deci-
sions de manera plural i transparent, més enllà del 
resultat final.

Amb tot, el calendari de treball estratègic que 
tenim traçat per tal d’afavorir aquest model de 
participació és: en primer lloc l’elaboració del nou 
reglament de suport i registre de les associacions 
i col·lectius ciutadans, paral·lelament estem ela-
borant un pla de participació a nivell intern de 
l’Ajuntament i finalment revisarem el reglament de 
participació existent per tal d’avaluar els òrgans de 
participació, els espais de diàleg  i impulsar nous 
projectes de participació com els pressupostos par-
ticipatius, el viver d’entitats, el consell d’infants, 
etc. 

Comencem a caminar sabent que serà un camí 
llarg no lliure de complexitats. Complexitats que 
aprofitarem per a obrir mires, per a buscar solu-
cions i respostes col·lectives a problemes comuns 
i per veure’ls des de les diferents perspectives. I 
així anar adquirint una major confiança unes amb 
les altres i fent poble (i enfortint-lo!); perquè Alella 
som totes i tots.

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 (In-Seguretat Ciutadana)

No és cap notícia que al nostre poble tenim una 
sensació d’inseguretat ciutadana.

Els robatoris a les llars, incivisme en zones co-
muns i públiques ...

Davant de tot això en diferents zones del nostre 
poble, grups de veïns s’estan organitzant per fer pa-
trulles per auto protegir-se.

Aquest treball no els correspon, ni estan prepa-
rats per fer-ho. S’han de prendre mesures urgents 
i les ha de prendre qui li correspongui. Fa molt de 
temps que dura tot això i no s’està fent res per so-
lucionar-ho.

Moltes són les ciutats que han pres mesures, 
modernes, contrastades i eficaçes.

Una de les solucions pioneres és la vídeo vi-
gilància. Distribuir càmeres d’ultra definició amb 
intel·ligència artificial, col·locades estratègicament 
al llarg del municipi. No posades de forma aleatòria 
sinó amb ràtio d’incidències.

Aquest sistema a dia d’avui legalment es com-
pleix i s’ha de treballar molt bé perquè tot i que no 
està prohibit, té limitacions.

Ja s’estan posant en centres comercials, esta-
cions de transport i via pública. És la solució per 
Alella?

Es necessari per part d’Alcaldia que escolti les 

Mark Ullod 
ullodlm@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

L’urbanisme, al servei del poble (1a part)

Per a Alternativa per Alella-CUP, l’urbanisme és l’ei-
na pública de gestió i ordenació del territori des 
d’una perspectiva global i integradora. L’atomització 
de l’antiga àrea de Sostenibilitat en tres regidories 
(Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient) contradiu 
aquests principis i dificulta l’assoliment d’objectius 
satisfactoris.

L’urbanisme ha d’estar netament al servei del 
bé comú i ha de ser respectuós amb el medi, el 
paisatge i les persones que hi viuen. Ha de ser, 
també, un instrument obert a la ciutadania i a la 
participació dels agents socials de caràcter popular, 
en contraposició als interessos dels especuladors. 
A més, en el cas d’Alella, l’urbanisme ha d’integrar 
l’activitat agrària i ha de ser especialment sensible 
al patrimoni històric i arquitectònic.

En aquest sentit, des d’Alternativa per Alella ad-
voquem per la constitució amb caràcter urgent de 
les comissions de Patrimoni i de Seguiment previstes 
al POUM, així com per desplegar els plans parcials 
de protecció del paisatge i de gestió del sòl agrícola. 
Complementàriament, hem impulsat la creació d’un 
banc de terres per recuperar els conreus i defensem 
que cal actualitzar i integrar l’Agenda 21 dins de 
les polítiques d’urbanisme com a vector de la lluita 
contra el canvi climàtic a nivell local.

peticions de la ciutadania 

Alella ha estat sempre un poble amb una bona 
convivència, respectuosa i curosa amb la pau ciu-
tadana.

Per tot això lluitarem sempre de forma decidida.

Josep Bardés
portaveu del grup municipal

Gent d’Alella 

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

www.gentdalella.cat

Pel que fa a les actuacions concretes, se-
guim atentament la tramitació de llicències 
i expedients urbanístics. Fruit d’aquesta 
supervisió, hem presentat diversos plecs d’al-
legacions als projectes de la Serreta-El Pla, la 
Biblioteca i cal Governador. El nostre esperit 
és tothora constructiu, amb l’ànim de formular 
reflexions i d’oferir solucions que ens acostin 
més al poble que volem per al futur, tot i que 
no sempre rebem resposta per part del Govern.

A la Serreta, per exemple, vam reivindicar 
el lideratge públic de l’actuació (a través del 
sistema de cooperació previst al POUM), vam 
denunciar les greus mancances de l’estudi 
econòmic i financer presentat per la promotora 
i vam detectar que el pla parcial aprovat pel 
Govern contenia 24 habitatges socials menys 
que els consignats a la memòria social del 
POUM. A la zona esportiva del Pla reclamen 
que s’hi faci una planificació estratègica que 
tingui en compte les necessitats territorials 
del Baix Maresme, amb la idea d’incrementar 
la rendibilitat social de les instal·lacions i de 
mancomunar-ne l’ús.

...
(continuarà al proper Full)
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CIUTADANS 

ALELLA PRIMER-PSC Crida per una Catalunya guanyadora

El nostre himne nacional comença amb dos versos 
que serveixen de pòrtic a la present Crida: “Catalu-
nya triomfant, tornarà a ser rica i plena”. 

Els socialistes i les socialistes de Catalunya, re-
units en el nostre 14è Congrés volem adreçar-nos al 
conjunt del país. Volem adreçar-nos, de forma molt 
especial, a aquells i aquelles que no es resignen a 
la frustració i el bloqueig en el que s’ha endinsat 
la política catalana, a tots aquells i aquelles que 
creuen convenient superar una dinàmica de blocs 
enfrontats, a tots aquells i aquelles que no volen ni 
retrocedir ni fer un salt en el buit, als que creuen 
que el nostre país ha de ser i pot ser molt millor, 
als que creuen que podem cercar millor les nostres 
oportunitats, les nostres fortaleses, la capacitat de 
la nostra gent, l’empenta de les persones emprene-
dores, l’esforç dels treballadors i les treballadores, 
la capacitat de gestió i d’inversió del nostre empre-
sariat, el caràcter reivindicatiu i pactista dels nostre 
sindicats de classe, la potència de les nostres uni-
versitats i centres de recerca, la qualitat del nostre 
sistema educatiu i del nostre sistema sanitari, la 
vocació de servei públic de totes les persones tre-
balladores del sector públic com els i les mestres, 
metges, policies, bombers i resta de professionals, 
la nostra ubicació geogràfica, la nostra capacitat 

Cristòbal Zueras
zuerasrc@alella.cat
670 981 203
facebook.com/AlellaSo-
cialista
Twitter: @PscAlella

Bienvenido 2020

El último pleno del año que incluía asuntos relacio-
nados con la transparencia,  el padrón municipal,  
la parcela de la avenida Gaietana y el protocolo co-
marcal para el abordaje de la violencia machista en 
el Maresme se vio modificado a poco más de una 
hora del inicio del mismo por la inclusión de dos 
mociones de urgencia a las que Ciudadanos Alella 
votó en contra.

Sobre  la moción relacionada con la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 
inhabilitación al presidente de la Generalitat,  la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del régi-
men electoral general,  articulo 66 en relación a 
la garantía y pluralismo social en la versión vigente  
25/6/2019 expone de manera literal:” El respeto al 
pluralismo político y social, así como a la igualdad, 
proporcionalidad y la neutralidad informativa en la 
programación de los medios de comunicación de 
titularidad pública en período electoral, serán ga-
rantizados por la organización de dichos medios y 
su control previstos en las Leyes”.

Sobre lo dictaminado por el Tribunal De Justicia 
de la Unión Europea en relación a la inmunidad de 
Oriol Junqueras, la sentencia es sobre una cuestión 
prejudicial planteada por el Supremo. Es un meca-
nismo para pedir al TJUE una interpretación sobre 

el derecho comunitario, por eso en sí mismo que el 
Tribunal Supremo la planteara es una garantía del 
sistema procesal. En ningún caso el TJUE resuelve 
sobre el asunto. Cronológicamente en relación al 
procés, antes de lo dictaminado por el TJUE hubo 
una sentencia de un juicio que fue retrasmitido en 
directo con todas las garantías. Inmunidad no es 
impunidad.

Empezamos el 2020 y desde Ciudadanos Alella  
esperamos,  entre otras cuestiones, que la accesi-
bilidad del municipio mejore considerablemente so-
bre todo en zonas próximas a centros que atienden 
a usuarios con diversidad funcional y residencias 
de ancianos; que no falte presupuesto para una es-
cuela inclusiva, que la seguridad no quite el sueño  
a la población y que logros de Ciudadanos en Ca-
taluña para que mujeres con discapacidad auditiva 
puedan tener un intérprete de lengua de signos en 
el momento del parto permita plantear la inclusión 
de esta figura en diferentes ámbitos municipales.

Nuestros mejores deseos para el 2020.

Susana Alonso
alonsoos@alella.cat
617844259.

comercial i turística, la nostra vocació industrial, la 
puixança de l’agricultura, la ramaderia i la pesca i 
el nostre potencial agroalimentari, els equipaments 
logístics i la importància del nostre sector de ser-
veis, són tantes i tantes coses que ens permeten 
ser optimistes però que contrasten amb una política 
bloquejada i sense horitzó... 

Per això fem una crida a canviar el rumb de 
la política catalana, a abandonar tota perspectiva 
de polarització i de confrontació, a eixamplar un 
camí segur pel progrés econòmic, social i ecològic 
del país. Volem impulsar un canvi de prioritats, un 
canvi de polítiques, un canvi de govern i un canvi 
de president. 

Volem cridar a la participació de totes les cata-
lanes i que vulguin treballar pel canvi, i ens adre-
cem també a tots els sectors polítics progressistes, 
federalistes, catalanistes i d’esquerres per tal de 
sumar esforços en la construcció d’una alternativa 
reformista per la justícia social, feminista i ecologis-
ta per construir el futur del nostre país, per a que 
guanyin totes i tots els catalans, per una Catalunya 
guanyadora!



13GENER 2020

Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

Què heu de fer si voleu llençar els mobles, trastos vells, electrodomèstics o 
voluminosos?

Si us heu desprendre de mobles, trastos vells, electrodomèstics espatllats o volu-
minosos, l’Ajuntament compta amb un servei gratuït de recollida porta a porta de 
residus voluminosos prèvia concertació telefònica.

Per concertar dia i hora per a la recollida gratuïta de residus voluminosos a domi-
cili cal trucar al telèfon 93 790 55 60. L’horari d’atenció és de dilluns a dijous 
de 9 a 13h i de 16 a 18h i divendres de 9 a 13h. També es pot trucar fora 
d’aquest horari i deixar el missatge al contestador. L’empresa encarregada del 
servei es posarà en contacte amb la persona interessada per concretar el dia i 
l’hora de la recollida.

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

Si ho preferiu també es poden portar els residus voluminosos a la deixalleria fixa 
d’Alella, Teià i El Masnou (que està a Teià).Trobareu la informació d’horaris i 
serveis a la pàgina www.ladeixalleria.cat

Si feu servir el servei de recollida porta a porta us estalviareu feina i contribuireu 
a la neteja del municipi, al reciclatge i la reutilització.

Deixar mobles i electrodomèstics abandonats a la via pública sense haver concer-
tat la recollida prèviament amb l’Ajuntament pot comportar l’obertura d’un expe-
dient sancionador.

Més informació a: 
www.alella.cat/residus 

Cada cosa al seu lloc. Recollida de voluminosos porta a porta

Deixar-los abandonats a la 
via pública, encara que sigui 
dins de les àrees de recollida 
de residus, pot ser sancionat, 
suposa un perill per al medi 

ambient i perjudica la imatge 
del municipi.  

93 790 55 60 

Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 24 D’OCTUBRE (2a part).  Consulteu les vídeo actes a www.alella.cat/plens 

Aprovació del pressupost de l’Ajuntament per a 2020.
El Ple va provar el pressupost d’ingressos i despeses de 
2020, que ascendeix a 12.667.879,12€. També es va apro-
var un pressupost de 211.600€ per al Consorci de Promoció 
Enoturística del Territori DO Alella. 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, l’abstenció d’AP-
PSC i el vot en contra de JxCAT, AA-CUP, Gd’A i Cs
Aprovació del Pla d’Actuació Municipal 2019-2023.
EL Ple va aprovar el PAM 2019-2023 amb 155 actuacions 
previstes, repartides en 18 àmbits. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i AP-PSC, l’abs-
tenció de Gd’A i el vot en contra de JxCAT i AA-CUP i Cs 
Aprovació definitiva del projecte de la Biblioteca.
El Ple va aprovar definitivament el projecte executiu de la 
Biblioteca pública, arxiu i la urbanització dels espais lliures 
de l’antiga fàbrica de pintures i l’ordenació dels espais de 
l’entorn, després d’estimar parcialment les al·legacions pre-
sentades per AA-CUP.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i AP-PSC, l’abs-
tenció de  JxCAT i el vot en contra de AA-CUP, Gd’A i Cs 
Modificació de crèdit 
El Ple aprova una modificació de crèdit de 33.000€ que van 
de suport a participació a suport adolescència i joventut. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i l’abstenció de 

JxCAT, AA-CUP, Gd’A, Cs i AP-PSC 
Modificació de l’ordenança núm. 1 de l’impost de l’IBI.
El Ple va aprovar el tipus impositiu del 0,671% per als 
béns urbans, del 0,70% per als béns rústics i del 1,3% 
per als de característiques especials. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, l’abstenció AA-
CUP i AP-PSC i el vot en contra de JxCAT, Gd’A i Cs 
Modificació ordenança núm. 2 de l’impost de vehicles.
Modificació ordenança núm. 3 de l’ICIO.
Modificació ordenança núm. 7 de la taxa de llicències. 
Modificació ordenança núm. 8 de la taxa de prestació de 
serveis d’intervenció administrativa.
Modificació ordenança núm. 19 taxa de vehicles abando-
nats o estacionats de manera indeguda.  
Aprovats per unanimitat
Ratificació decret de delegació competències al CCM.
El Ple va ratificar la delegació de competències al CCM 
per a la campanya d’arranjament de voreres i paviments.
Aprovat per unanimitat
Moció contra el tall de llum a famílies amb deute. 
El Ple va aprovar una moció contra el tall de subministra-
ments amb famílies amb deutes. 
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 7 al 12 de gener i del 18 al 23 de febrer 
De dimarts a dissabte de 9.30 a 14h i de 16.30 a 18.30h i diumenge de 10 a 13.30h. 
Dilluns tancat. A la Riera Principal, entre Can Vera i Charles Rivel.

L’oficina mòbil d’atenció al consumidor atendrà les consultes sobre consum en el bus consum instal·lat a l’aparcament de Can 
Lleonart el 3 de gener de 10 a 13h. Consulteu les dates les properes visites www.alella.cat/busconsum. 

BUS CONSUM

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: GENER-FEBRER 

1 de gener                                    GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
4 i 5 de gener                               MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42 
6 de gener                                    MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
11 i 12 de gener                           GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
18 i 19 de gener                           BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
25 i 26 de gener                           BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
1 i 2 de febrer                              GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
8 i 9 de febrer                              MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
15 i 16 de febrer                          BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
22 i 23 de febrer                          GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
29 de febrer                                 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.

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: 7 de febrer (tramitació) i 14 de febrer (lliurament). A Can Lleonart, cal 
apuntar-s’hi prèviament a la Policia Local (tel. 93 555 24 12). Consulteu la pàgina www.alella.cat/dnielectronic. 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

CALENDARI DEL CONTRIBUENT: GENER-ABRIL 

Taxa Mercat municipal (4t trimestre)                                          21.11.2019    a    23.01.2020
Taxa mercat ambulant (4t trimestre)                                           21.11.2019    a    23.01.2020
Taxa cementiri municipal                                                     24.02.2020    a    24.04.2020
Taxa Mercat municipal (1r trimestre)                                                    24.02.2020    a    24.04.2020
Taxa mercat ambulant (1r trimestre)                                  24.02.2020    a    24.04.2020 
Impost vehicles tracció mecànica                                    02.03.2020    a    04.05.2020

REPARATRUCK
Plaça de l’Ajuntament. 12 i 24 de gener i 9 i 21 de febrer, de 10 a 13h
Servei d’autoreparació. Porta els teus aparells espatllats i t’ajudaran a reparar-los! 
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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

16.30h Escola La Serreta
Cursa solidària per La Marató de TV3. Berenar saludable preparat per 
l’Associació de Famílies d’Alumnes.   
Organitza: Escola La Serreta 

Divendres 10 de gener

Del 17 de gener al 23 de febrer, a Can Manyé* 
Nostos [νόστος], el camí de tornada
Projecte d’acció artística al barri del Rost, d’Antoni Madueño. 

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

Exposició a Can Manyé

De 1’11 a 13.30h i de 17 a 19.30h Casal d’Alella*
Cartera Reial. Recollida de cartes per al Reis de l’Orient

De 10.30h a 13 i de 17 a 19.30 Can Lleonart
Taller de fanalets. És gratuït però les places són limitades. No cal 
inscripció prèvia, només anar-hi dins l’horari establert.
Organitza: Esplai Guaita’l amb la col·laboració de l’Ajuntament

11h Espai d’arts escèniques Casal d’Alella
Pastorets d’Alella. A càrrec del grup Pàmpol de Casal d’Alella. Com-
pra d’entrades a www.alella.cat/espaialella. 
Organitza: Casal d’Alella amb la col·laboració de l’Ajuntament

Dissabte 4 de gener

De 10.30 a 13h Can Lleonart
Taller de fanalets. És gratuït però les places són limitades. No cal 
inscripció prèvia, només anar-hi dins l’horari establert.
Organitza: Esplai Guaita’l 

18h Rotonda Riera Coma Fosca/ Avinguda Jaume Rius Fabra*   
Cavalcada de Reis. Recorregut: Rotonda de la Riera Coma Fosca amb 
l’avinguda Jaume Rius Fabra, Can Lleonart, Riera Principal, carretera 
BP-5002, rambla d’Àngel Guimerà, Empedrat del Marxant, Torrent 
de Vallbona, C/ les Heures, rambla d’Àngel Guimerà, Empedrat del 
Marxant i final a la Plaça de l’Ajuntament on els infants podran lliurar 
les cartes al Reis. 

Diumenge 5 de gener 

8.30h Can Lleonart*
Inscripcions als cursos i tallers d’hivern de Can Lleonart. Dies 7 i 
8 de gener antics usuaris i usuàries i veïns i veïns d’Alella. El 10 de 
gener les inscripcions s’obren a tothom. Les activitats comencen el 13 
de gener. Més informació i inscripcions a www.alella.cat/canlleonart. 

Dimarts 7 de gener 

20.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. La vida de la Rebecca Jones, d’Angharad Price. 

Dijous 9 de gener

17h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
L’hora del conte. En nen del llac.
El nostre protagonista, en Poc, viu en un espai líquid desconegut?
En Poc sura en un bot? i va creixent i creixent fins gairebé esdevenir 
un gegant. Durant el seu viatge per aquest llac misteriós i ple de sor-
preses, en Poc coneix altres personatges que l’ajuden en la travessia.

Dimarts 21 de gener

De 17 a 18.30h Llar d’infants municipal Els Pinyons*
Parlem d’educació. Educar amb límits. Xerrada sobre la importància 
d’establir límits als infants pel seu bon desenvolupament. A càrrec 
de Alba García, psicopedagoga del CDIAP de la Fundació Maresme. 
Gratuït. Servei de canguratge. Cal inscripció prèvia als Pinyons.

20h Can Lleonart*
Tertúlia. Leopold Mozart i la música salburguesa (300 del naixe-
ment). A càrrec de Joan Vives, músic, divulgador musical i locutor-
redactor de Catalunya Música. www.alella.cat/canlleonart.

Dijous 23 de gener

9.30h Riera Principal
Tres Tombs. Esmorzar de traginers, exhibició dels membres de la Fun-
dació Cavall de Troya, passejada amb poni per als infants. A partir de 
les 12h desfilada d’animals. 
Organitza: Associació Trabucaires del Vi d’Alella amb la col·laboració de l’Ajuntament.

12h Oficina de Turisme*
Diumenges de vins. Vins de la Masia Can Roda acompanyats de 
degustacions elaborades pel restaurant La Nau d’Alella. Dirigit pel 
sommelier Arnau Marco. Preu: 8 euros. Inscripcions a turismealella.
koobin.cat/

12h Can Lleonart*
Diumenges de most “La vinya a l’hivern. Què és la poda?”. Preu: 4 
euros. Inscripcions a turismealella.koobin.cat/

Diumenge 26 de gener

6h Parada de bus de Can Lleonart*
Cap de setmana a la neu. Més informació a www.alellajove.cat.

Dissabte i diumenge, 1 i 2 de febrer

10h Parada de bus de Can Lleonart*
Sortida guiada al barri Gòtic de Barcelona. Més informació i inscrip-
cions www.alella.cat/canlleonart. 

Dimecres 5 de febrer

De 10 a 13h Plaça de l’Ajuntament*
Reparatruck, servei mòbil d’autoreparació. Gratuït i obert a tothom. 
Us ajudaran a reparar els vostres aparells espatllats. No cal inscripció 
prèvia. Atenció per ordre d’arribada.

10.30h Oficina de Turisme*
Passejada guiada. L’església de Sant Feliu i Antoni Gaudí. Inscripci-
ons a turismealella.koobin.cat/

Diumenge 12 de gener

De 10 a 13h Plaça de l’Ajuntament*
Reparatruck, servei mòbil d’autoreparació. Gratuït i obert a tothom. 
Us ajudaran a reparar els vostres aparells espatllats. No cal inscripció 
prèvia. Atenció per ordre d’arribada.

17h Espai Jove*
Fes-te un divendres! Cinema i crispetes a l’Espai Jove.  Gratuït. www.
alella.cat/espaijove. 

Divendres 24 de gener

20h Espai d’arts escèniques Casal d’Alella*
Concert de Tiananmen i raül moya. Compra d’entrades anticipades a 
partir del 22 de gener a www.alella.cat/espaialella. 

Dissabte 1 de febrer 

10.15h Parada de Bus de Can Lleonart
Sortida. Visita al Palau de la Balmesiana i l’exposició “L’experiència 
inmersiva de Monet”.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig 

Dissabte 18 de gener

17h Espai Jove*
Campionat de màgic. Gratuït. www.alella.cat/espaijove. 

Divendres 7 de febrer 



CAP DE SETMANA JOVE

1A2
FEBRER 2020   

ALA MASELLA
AALBERG ABRIGALL
APLACES LIMITADES
APREU 149 €

INSCRIPCIONS 
DEL 7 AL 24 DE GENER
A PARTIR DE 14 ANYS

Del 20 al 25 de gener de 2020 (ambdós inclosos) a Can Lleonart

Lliurament de bosses compostables, 
cubells airejats i bidonets per l’oli 

si ja teniu el pack de cubell+bosses i recolliu les bosses compostables 
facilitades per l’Ajuntament periòdicament

depenent de si feu ús de la deixalleria entre 6 i 9, o més de 9 vegades

si feu compostatge casolà, ja sigui amb compostador de jardí o d’interior


