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El Glòria causa danys a l’espai 
públic per valor de 90.000 euros 

Crims.DOAlella, cicle de novel·la 
negra a la Biblioteca 

L’Espai d’arts escèniques Casal 
d’Alella comença la temporada
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Tria la via
Alella organitza del 16 al 20 de març la 3a edició de la 
Setmana de l’Orientació Educativa.    
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COMENCEM L’ANY AMB INTENSITAT

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. 

El Ple Municipal de gener va centrar una bona part del seu 
temps a parlar de seguretat ciutadana i, especialment, dels 
robatoris a domicilis. Es van produir debats i desavinences 
entre els diferents grups municipals, però es va veure amb 
claredat que és una qüestió que centra l’atenció de quasi la 
totalitat de les persones electes. Vull agrair a totes elles que 
comparteixin amb el govern aquesta preocupació, que no és 
res més que un bon exemple de responsabilitat enfront de la 
ciutadania. Tots i totes compartim que cal continuar treballant 
i dedicant grans esforços en matèria de seguretat ciutadana i 
que aquesta ha de continuar sent una prioritat de poble. 

En el Ple, el govern municipal va fer pública una nova inicia-
tiva en aquesta matèria consistent en organitzar una campa-
nya ciutadana que respongui al “Cal revisar les Lleis” i que 
inclourà una recollida institucional de signatures de la ciuta-
dania per traslladar a la Generalitat i a l’Estat. L’Ajuntament 
ja està posant fil a l’agulla en aquesta innovadora iniciativa, 
però caldrà treballar-la transversalment com a poble. Per això 
convidem a tothom (grups municipals, associacions veïnals i 
ciutadania) a participar-hi.

Aquest mes també ha estat notícia el pas del temporal “Glò-
ria”. Una tempesta amb forts vents i pluges i neu a cotes 
baixes que també va sacsejar el nostre poble. Per sort a Alella 
no ens va afectar tant com a d’altres municipis, però sí que 
va requerir prendre mesures extraordinàries com tancar els 
centres educatius, anular activitats a l’aire lliure, prohibir ac-
cessos a zones verdes i parcs, etc. A l’interior d’El Full podeu  
trobar més informació sobre els efectes del temporal, però no 
voldria perdre l’oportunitat d’agrair de nou la seva dedicació 
a totes les persones que van treballar incansablement per 
revertir els efectes del temporal i garantir la seguretat de la 
ciutadania. Molt especialment a la Brigada Municipal i a la 
Policia Local.

En darrer lloc, i per acabar amb una fantàstica notícia, voldria 
donar la més càlida de les benvingudes a la nova programació 
(quasi) semestral de l’Espai d’arts escèniques Casal d’Alella. 
Aquests dies s’està repartint a totes les cases el programa que 
inclou música, teatre, circ, dansa... Un privilegiat tast d’arts 
que ha vingut per quedar-se i fer d’Alella un poble encara més 
ric culturalment. 

I això no ho és tot, perquè acabem d’instal·lar el nou sistema 
de projecció i so digital, així que properament podrem anar al 
cinema sense sortir del poble!
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Recursos per triar la via 
··································································································· 
Del 16 al 20 de març s’han programat diferents activitats per ajudar al 
jovent i les seves famílies a orientar-se pel camí formatiu i professional. 
···································································································

Durant la Setmana de l’Orientació Educativa es faran xerrades, tallers i conferències. 

L’Ajuntament organitza la tercera Set-
mana de l’Orientació Educativa Tria la 
Via, amb l’objectiu de facilitar al jovent 
i les seves famílies informació de tot el 
ventall d’itineraris formatius que tenen 
a l’abast per tal de continuar el camí 
formatiu i professional. Es tracta d’un 
conjunt d’activitats —xerrades, tallers, 
conferències— programades del 16 al 
19 de març adreçades a empoderar als 
joves i les joves perquè puguin decidir 
sobre el seu futur acadèmic i/o laboral 
amb el màxim d’eines i coneixements 
possibles. 

Per ajudar al jovent a triar la via 
s’ha convidat a especialistes de dife-
rents àmbits i també a exalumnes de 
l’Institut Alella que explicaran la seva 
experiència en el món laboral. L’objec-
tiu és oferir a les persones assistents a 
les jornades eines i recursos  per aju-

TRIA LA VIA
SETMANA DE L'ORIENTACIÓ EDUCATIVA

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

Totes les activitats són gratuïtes. 
Per assistir-hi només cal fer la 
inscripció prèvia. 
···················································

Dilluns 16 de març de 10.40-11.40h
Les competències per a la vida d’avui.
Conferència inaugural, amb Eduard Vallory, 
president del Centre UNESCO de Catalunya 
OBERT A TOTHOM 

Dilluns 16 de març de 11.50 a 12.50h
Com superar els robots del futur: els súper-
humans ja estan aquí, amb Miquel Nadal, 
psicòleg expert en neuromàrqueting. OBERT A 
TOTHOM 

Dimarts 17 de març de 9.15 a 10.15h
Les experiències de l’exalumnat de l’Institut 
Alella, amb el testimoni d’antigues alumnes. 

Dimarts 17 de març de 10.40 a 10.15h 
Saber, voler i fer. Tres impulsos d’èxit, amb Ro-
man Castro, Dr. Sociologia i Ciències Polítiques.

Dimarts 17 de març d’11.40 a 12.40h
Identifica i entrena competències, amb Marta 
Colomer, docent, i Ivan Lara, educador social. 

Dimarts 17 de març de 13 a 14h
Gimnàs de competències, amb Marta Colomer, 
docent, i Ivan Lara, educador social. 

Dimarts 17 de març de 19 a 20h
Xerrada d’informació i orientació acadèmica i 
professional adreçada a les famílies, amb Edu-
caweb. OBERT A TOTHOM 

Dimecres 18 de març de 9.15 a 13.15h
Punt d’orientació personalitzada. Cites progra-
mades a l’Institut Alella. 

Dimecres 18 de març de 19 a 20h
Què es la mobilitat internacional? Experiències 
de joves d’Alella, amb Nexes i joves del muni-
cipi. OBERT A TOTHOM. 

Dijous 19 de març de 9.15 a 10.15h
Re-enganxa’t als estudis, amb Carme Martí-
nez-Roca, de l’Associació Fem Pedagogia per 
una vida digna per a tothom. 

Dijous de 19 març de 10.40 a 11.40h
Acredita competències, amb Imma Rovira, 
tècnica del Servei Local d’Ocupació de l’Ajun-
tament d’Alella. 

El programa 

dar-los a triar el seu camí, ja sigui a 
l’àmbit universitari, a la formació pro-
fessional o bé a través de la recerca de 
feina o l’emprenedoria. 

Les jornades començaran el 16 de 
març a les 10.40h amb una conferèn-
cia inaugural que tindrà lloc a l’Espai 
d’arts escèniques Casal d’Alella i que 
comptarà amb un convidat d’excepció: 
Eduard Vallory, una de les persones 
amb més reconeixement en l’àmbit edu-
catiu, president del Centre UNESCO de 
Catalunya i director d’Escola Nova 21. 

Totes les activitats programades 
són gratuïtes, algunes són obertes a 
tothom i d’altres només als alumnes de 
l’Institut o del PTT-PFI. Per assistir-hi 
cal fer la inscripció prèvia a www.ale-
lla.cat/trialavia.



4 EL FULLEL FULL4 EL FULLEL FULL

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

La portaveu de Ciutadans 
renuncia al càrrec de regidora 
La portaveu i única representant 
del grup municipal de Ciutadans, 
Susana Alonso, va formalitzar la 
seva renuncia a l’acta de regidora 
amb data de 16 de gener. Alonso 
va encapçalar la llista de Ciutadans 
a les passades eleccions municipals 
en les quals la formació taronja va 
obtenir un representant, entrant per 
primera vegada al Consistori. L’al-
calde, Marc Almendro, va donar 
compte al Ple del 30 de gener de 
la renuncia de la regidora i de l’inici 
dels tràmits per part de la Secre-
taria de l’Ajuntament perquè l’acta 
pugui passar a la següent persona 
de la llista. 

El regidor del AP-PSC tindrà 
dedicació parcial
El regidor portaveu del grup mu-
nicipal AP-PSC, Cristóbal Zueras, 
ha canviat el règim de retribucions, 
que des de l’inici del mandat rebia 
en concepte d’assistències, al rè-
gim de dedicació parcial reservat 
als caps dels grups municipals. La 
petició de canvi retributiu va ser ac-
ceptada mitjançant decret d’alcal-
dia, del qual es va donar compte al 
passat Ple municipal del 30 de ge-
ner. El regidor rebrà una retribució 
bruta anual de 10.200€, dividits 
en 12 pagues, per una dedicació 
del 35% de la jornada laboral. 

Els càrrecs electes podran votar 
al Ple telemàticament
Els regidors i les regidores podran 
votar als Plens de manera telemà-
tica, tal i com estableix l’article 30 
del Reglament Orgànic Municipal 
(ROM), si així ho sol·liciten, per cau-
sa de maternitat o paternitat, emba-
ràs o hospitalització per malaltia o 
accident que impedeixi l’assistèn-
cia. La votació telemàtica està sub-
jecta a unes condicions establertes 
al decret d’alcaldia signat el 27 de 
gener, que va ser ratificat per una-
nimitat de tots els grups municipals 
al Ple del 30 de gener. Entre d’altres 
requisits, s’estableix que el vot a fa-
vor, en contra o l’abstenció s’haurà 
de remetre al Secretari General amb 
una antelació mínima d’una hora 
abans de l’inici de la sessió. 

Unint forces per al 8 de Març

El Glòria passa factura a Alella 

S’apropa la data del 8 de Març i l’Ajun-
tament i l’Associació de Dones Mont-
serrat Roig, l’Associació Dones Soli-
dàries i el col·lectiu Tribu Feminista ja 
s’han posat mans a l’obra per organit-
zar activitats de sensibilització per tal 
de commemorar el Dia Internacional 
de les Dones. 

L’acte institucional es farà el mateix 
diumenge 8 de Març a partir de les 
11h a la Plaça de l’Ajuntament i con-
sistirà en la lectura del manifest i dife-
rents propostes. Durant l’acte s’anima-
rà les persones assistents a sumar-se a 
la manifestació que previsiblement es 
farà a les 17h a Barcelona i també a 
la vaga feminista que s’espera que es 
convoqui per als dies 8 i 9 de març. 

Els drets de les dones al centre d’interès
Al llarg del mes s’han programat diver-
ses activitats que giren a l’entorn del 
feminisme o retornen el protagonisme  
a les dones. L’objectiu és posar el focus 
al que encara ens queda per canviar 
com a societat fins que eradiquem el 
masclisme de tots els àmbits de la vida.

Entre altres propostes el 4 de març 
es projectarà a Can Manyé l’audiovisu-
al La memòria de la Terra, de l’artista 
palestina Samira Badran; el 6 hi haurà 
una tancada de noies a l’Espai Jove i 
l’espectacle Elles, de la companyia La 
Melancòmica, amb posterior col·loqui, 
a l’Espai d’arts escèniques. 

Consulteu la programació sencera a 
www.alella.cat/diadones.

Alella també va patir de forma impor-
tant els quatre dies del temporal Glòria 
que va sacsejar tot Catalunya del 19 al 
22 de gener. Tot i que l’afectació va ser 
molt menor que a altres municipis de 
la comarca, especialment els de la part 
nord del Maresme, la llevantada excep-
cional de vent i pluja també va passar 
factura al municipi. L’Ajuntament xifra 
en prop de 90.000€ els danys ocasi-
onats en la via pública i equipaments 
municipals. El temporal ha malmès 
una vuitantena d’arbres repartits per 
diferents espais públics, amb especial 
impacte al cementiri municipal. 

Els esforços de la Brigada munici-
pal, que van doblar els torns de treball 
durant el temporal, de la Policia Local i 
de les empreses encarregades dels ser-
veis van ajudar a pal·liar aquest efectes 
amb una ràpida intervenció per aten-
dre les situacions d’emergència que es 
van produir. Així ho va posar de mani-
fest l’alcalde, Marc Almendro, durant 
la valoració del temporal que va fer al 
Ple municipal del 30 de gener. 

Durant els quatre dies del temporal 
es van fer un centenar de serveis per 
part de la Policia Local i de la Briga-
da municipal per retirar arbres, restes 

vegetals, senyals i altre mobiliari urbà 
de la via pública i per afectacions a fin-
ques privades i vehicles. 

El temporal no va afectar la vinya, 
però sí altres cultius i hivernacles de la 
Vall de Rials on, a més de les collites 
també s’han malmès les instal·lacions. 
L’Ajuntament està estudiant la creació 
d’una línia d’ajuts per donar suport als 
pagesos afectats.

A la comarca, una primera valo-
ració de danys situa el cost dels des-
perfectes del temporal en més de 40 
milions d’euros. 
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Les entitats fan xarxa 

Més d’una trentena de persones, de 19 entitats, van participar a la jornada participativa que es va fer el 18 de gener. 

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

El segon diumenge, visites guiades L’Oficina de Turisme renova 
el certificat Biosphere 

L’Oficina de Turisme d’Alella ha 
renovat la certificació Biosphe-
re, aconseguida l’any 2018, que 
acredita el seu compromís amb la 
sostenibilitat. El segell, impulsat 
per la Diputació i la Cambra de Co-
merç, reconeix les empreses, ser-
veis i destinacions que segueixen 
un manual de bones pràctiques. Al 
lliurament de distintius, que es va 
celebrar el 31 de gener al Teatre La 
Massa de Vilassar de Dalt, també 
va rebre la distinció, per primera 
vegada, el Consorci per a la Pro-
moció Enoturística del Territori DO 
Alella.

L’Ajuntament encara la recta final per a 
l’elaboració de les normatives que han 
de definir les relacions amb les entitats 
del municipi: el Reglament de Registre 
Municipal i el Reglament de Suport i 
Recursos per a les associacions i col-
lectius d’Alella. L’objectiu d’aquests 
dos reglaments és crear una norma-
tiva comuna que afavoreixi la igualtat 
d’oportunitats i d’accés als recursos. 

Entre d’altres qüestions es podran re-
gular, per primera vegada, aspectes tant 
rellevants com la inscripció al registre 
específic d’entitats; els models de sol-
licitud d’ús d’espais i materials i els drets 
i deures de les associacions i col·lectius. 
A més es pretén potenciar el treball en 
xarxa, la formació i la comunicació. 

Totes aquestes qüestions han estat 
definides a partir d’un treball de partici-

9 de febrer  Alella des dels cims!
15 de març  Anem pels camins antics
12 d’abril  Alella 1.000 anys d’història 
10 de maig  Les cases senyorials 
14 de juny  Plantes remeieres
13 de setembre  Fem una descoberta familiar
11 d’octubre  Dòlmens i poblats ibèrics
8 de novembre  De la vinya al celler! 

Alella, 1.000 anys d’història
De la vinya al celler!
Anem a fer un glop! (Les fonts d’Alella)
Camins antics de Tiana 
Camins antics del Vallès
Dòlmens i poblats ibèrics 
La Vall de Rials
Anem al Parc! 
Alella des del cims!
Concerteu la visita al 935 554 650 

El calendari de visites 

Visites concertades 

pació amb el personal tècnic de l’Ajun-
tament i també amb les entitats i col-
lectius del poble, que va derivar en una 
jornada de debat i posada en comú ce-
lebrada a Can Lleonart el 18 de gener 

passat. A la trobada van participar una 
trentena de membres de 19 entitats del 
municipi, amb perfils i àmbits ben dife-
rents, que van debatre sobre els nous 
reglaments i també sobre les necessi-
tats i els reptes del teixit associatiu. 

L’elaboració dels reglaments culmi-
narà amb un procés de consulta ciuta-
dana oberta fins al 18 de febrer (www.
alella.cat), la valoració tècnica dels re-
sultats i l’aprovació per part del Ple de 
l’Ajuntament i exposició pública, prèvia 
a l’aprovació definitiva. 

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

L’elaboració dels reglaments 
culminarà amb un procés de consulta 
obert a www.alella.cat
···················································

Si l’últim diumenge del mes és el dia 
dels Diumenge de Vins i Diumenge de 
Most, el segon és el dia de les visites 
guiades per conèixer el patrimoni natu-
ral i històric del municipi. La fórmula 
iniciada l’any passat és manté amb vi-
sites programades per a tots els mesos, 
excepte juliol i agost. La visita del març 
es farà el tercer diumenge per tal de no 
coincidir amb el 8 de Març.

Les visites guiades són de dues ti-
pologies: unes són rutes adreçades al 
públic familiar i es desenvolupen per 
diferents zones del Parc de la Serralada 
Litoral i altres, pensades més per a un 
públic adult, es realitzen dins el nucli 
urbà d’Alella. Més informació i inscrip-
cions a www.alella.cat/turisme. 
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Clam escolar per la Pau 
Prop de 400 alumnes dels 7 cen-
tres educatius i del PFI-PTT Baix 
Maresme, van participar el 30 de 
gener en l’acte de celebració del Dia 
escolar de la No-violència i la Pau. 
És el quart any que s’organitza 
aquesta activitat promoguda per la 
Comissió de Festes i Tradicions del 
Consell Escolar Municipal, per pro-
moure valors com la pau i la tole-
rància. 

Alella i Teià programen dues 
esquiades aquesta temporada
Amb l’objectiu de facilitar la pràcti-
ca d’esports d’hivern, les regidories 
d’esports dels ajuntaments d’Alella 
i Teià organitzen conjuntament dues 
sortides aquesta temporada, una 
familiar i una per a joves. El dissab-
te 21 de març s’ha programat una 
esquiada jove, adreçada a majors 
de 14 anys, a l’estació de Font-Ro-
meu. El dissabte 29 de febrer tindrà 
lloc una sortida familiar, adreçada a 
famílies i/o persones majors de 18 
anys, a l’estació de Porté-Puymo-
rens, amb la possibilitat de fer esquí 
o activitat de raquetes de neu. La 
gestió de les activitats i inscripcions 
la porta a terme l’empresa Esport 
Stel mitjançant el web www.esqui-
busok.com/ i els dos ajuntaments 
n’assumeixen el cost del transport. 
En aquest web trobareu tota la in-
formació, documentació i preus de 
les sortides, així com les indicaci-
ons per fer la inscripció i el paga-
ment. Els enllaços s’activen unes 
setmanes abans de cada sortida.

Portes obertes a les escoles
···································································································
Els centres educatius obren les seves portes a les famílies abans de les 
preinscripcions escolars del curs 2020-2021.

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

Institut Alella
Dimarts 3 de març, 17h. ESO
Dimarts 28 d’abril, 17h. Batxillerat i Cicles 

Escola Fabra
Divendres 28 de febrer: 9.30h i 15h

Escola La Serreta
Dilluns 16 de març, 15h

Llar d’infants municipal Els Pinyons
Visites concertades, del 14 al 17 d’abril

Col·legi Santa Maria del Pino
Visites concertades

Llar d’infants La Caseta 
Visites concertades

Montessori Village Maresme 
Dissabte 8 de febrer de 10 a 13h i visites 
concertades. 

Portes obertes
Els centres educatius comencen a pre-
parar el proper curs obrint les seves 
portes a les famílies dels futurs alum-
nes. A l’espera que la Generalitat pu-
bliqui la resolució que donarà inici al 
procés de preinscripció, previst per 
a finals del mes de març, els centres 
educatius han programat jornades de 
portes obertes per explicar els detalls 
del procés de matriculació, i els criteris 
que se segueixen i donar a conèixer les 
instal·lacions i els projectes educatius. 

L’Escola Fabra obre portes del 28 
de febrer en dos torns de matí i tarda; 
l’Escola La Serreta el 16 de març; l’Ins-
titut obre el 3 de març per a les famí-
lies d’alumnes de l’ESO i el 28 d’abril 
per als cursos de Batxillerat i els cicles 
formatius. La llar d’infants municipal 
Els Pinyons farà visites concertades 
del 14 al 17 d’abril. Més informació a 
www.alella.cat/educacio.

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

Calendari previst de preinscripcions i 

matriculacions:

Segon cicle d’educació infantil, primària i 

secundaria:  

Preinscripcions: del 23 de març a l’1 d’abril

Batxillerat i cicles de Grau Mitjà de formació 

professional, arts plàstiques i disseny: 

Preinscripcions: primera quinzena de maig

Cicles de Grau Superior de formació 

professional, arts plàstiques i disseny: 

Preinscripcions: segona quinzena de maig
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La Biblioteca Ferrer i Guàrdia ensenya 
la seva cara més fosca aquest mes de 
febrer amb el cicle de novel·la negra 
Crims.DOAlella. En aquesta tercera 
edició, que se celebra del 6 al 21 de 
febrer, s’han programat sis propostes, 
molt recomanades per a totes aquelles 
persones afeccionades a l’intriga i el 
misteri, a més del concurs Negres i en-
creuats. 

El recorregut per la novel·la negra 
comença el 6 de febrer amb una sessió 
especial del club de lectura dedicada al 
llibre Un cau d’escurçons, d’Andrea 
Camilleri. La sessió comptarà amb la 
presència del traductor Pau Vidal.

La Biblioteca es vesteix de negre
···································································································
La tercera edició de Crims.DOAlella ofereix sis activitats relacionades amb la 
novel·la negra, a més del concurs Negres i encreuats. 

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

Crims.DOAlella ofereix enguany 
tres presentacions de llibres de novel·la 
negra amb la presència de les seves 
autores: Sota terra, d’Elena Gavarró; 
Aritmètica del crim, de Mireia Vancells 
i Mai més, de Susana Hernández. Les 
cites són els dies 12, 14 i 21 de febrer 
respectivament. 

Els infants també tenen un espai en 
aquest cicle de misteri amb dues sessi-
ons del Laboratori de lectura, dedica-
des a capturar el personatge més bus-
cat de tota la literatura infantil i juvenil: 
el llop ferotge. Les dues sessions d’Ex-
pedient panxa plena: el cas del llop 
ferotge  estaran dirigides pel personal 

de la Biblioteca i es faran els dies 7 i 
18 de febrer a les 17h. Estan adreça-
des a infants de 6 a 11 anys i cal ins-
cripció prèvia al mateix equipament. 

Negres i encreuats
Del 6 al 21 de febrer es pot participar 
al segon Concurs Crims.DOAlella en el 
què els usuaris i usuàries de la Biblio-
teca podran demostrar el seu coneixe-
ment sobre novel·la negra i participa-
ran en el sorteig d’un lot de llibres i 
productes ben negres. La butlleta es 
pot recollir a diversos espais i entregar 
omplerta a la Biblioteca. El sorteig es 
farà el 21 de febrer a les 20h.

Al març, lletres i vins amb Biblioteques amb DO 
Després d’un mes de misteri, la Biblio-
teca Ferrer i Guàrdia canvia radical-
ment de registre al mes de març i es 
vesteix de llarg per obrir les portes al 
maridatge de vi i literatura. És la vuite-
na edició de Biblioteques amb DO, una 
iniciativa del Servei de Biblioteques del 
Departament de Cultura de la Genera-
litat, que porta la cultura del vi a les 
biblioteques públiques de Catalunya 
amb un programa de dinamització cul-
tural que inclou activitats variades i per 

a tots els públics, com ara rutes literà-
ries entre vinyes, vermuts literaris, reci-
tals de poesia, tallers de creació, sessi-
ons de narracions, entre d’altres i 
sempre amb el vi per tema. 

Enguany, les activitats giraran al 
voltant de la presència i la participació 
de la dona en el món del vi, una relació 
que, com es veurà en aquesta nova 
edició, està unida per un fort llaç. 

El programa se centra cada mes en 
una denominació d’origen. El mes de 

març està dedicat a la DO Alella i a 
part de la Biblioteca alellenca també 
han programat activitats altres Bibliote-
ques del territori. Més informació a www.
alella.cat/bibliotequesambdo
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Obert el concurs Vinstagram 2020
Les biblioteques que formen part 
del projecte Biblioteques amb DO 
de la DO Alella, organitzen el tercer 
concurs fotogràfic d’Instagram 
Vinstagram DO Alella 2020. Per 
participar-hi cal publicar una foto 
relacionada amb el món del vi (vi-
nyes, paisatge, patrimoni, cellers, 
enoturisme, sostenibilitat...) a Ins-
tagram a través del propi perfil, po-
sar un títol, geolocalitzar, mencio-
nar al menys una de les biblioteques 
convocants del concurs i etique-
tar-la amb #vinstagramdoalella2020. 
Les fotografies presentades al con-
curs també s’han d’enviar per cor-
reu electrònic a vinstagramdoale-
lla@gmail.com indicant: títol de la 
fotografia, lloc en el què està presa, 
nom i cognom de l’autor/a, munici-
pi de residència i telèfon i adreça 
electrònica de contacte. Les foto-
grafies s’han de publicar entre el 
20 de gener i el 31 de març de 
2020. No s’acceptaran fotografies 
publicades fora de termini. Un jurat 
professional seleccionarà 21 foto-
grafies, d’entre les quals es triarà 
les dues millors, que seran premia-
des. També es premiarà la que tin-
gui més likes. Participen al Vinsta-
gram les biblioteques d’Alella, 
Badalona, Cabrera de Mar, Cabrils, 
El Masnou, Granollers, Llinars del 
Vallès, Martorelles, Sant Fost de 
Campsentelles, Teià, Tiana, Vilano-
va del Vallès i Vilassar de Dalt.

Tres tombs per Alella 
Desenes de cavalls i carruatges van 
desfilar pels carrers d’Alella el 26 
de gener, als Tres Tombs organitzats 
pels Trabucaires del Vi d’Alella amb 
la col·laboració de l’Ajuntament. 

Carnestoltes participatiu 

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

Alella celebrarà el Carnaval amb més 
activitats i més implicació per part de 
les entitats del municipi. El regnat del 
rei Carnestoltes s’espera més lluit que 
en edicions anteriors: es faran més ac-
tivitats i serà més participatiu. 

El programa s’ha elaborat conjunta-
ment per l’Ajuntament i les entitats Ale-
lla Comerç, Casal d’Alella, Colla de Ge-
gants Capgrossos Grallers i Timbalers 
d’Alella, Diables del Vi d’Alella, Esplai 
Guaita’l i Timbalers del Most. També 
s’ha sumat a la celebració el Mercat 
Municipal a través de la parada La DO. 

Concurs de disfresses 
La festa popular comença el dissabte 
22 de febrer a les 17h a la Plaça de 
l’Ajuntament amb l’inscripció al con-
curs de disfresses i el pregó de Carnes-
toltes, a càrrec del Grup de Teatre 
Pàmpol del Casal d’Alella, una altra de 
les novetats introduïdes enguany per 
celebrar el Carnestoltes. Tot seguit co-
mençarà la rua pels carrers del poble 
que acabarà al Casal d’Alella on es farà 
el ball de Carnestoltes i es lliuraran els 
premis de disfresses: a les 19h l’infan-
til i a les 22h el d’adults. Hi haurà tres 
categories per cada cas: a la millor dis-
fressa, a la més original i a la més sos-
tenible. 

Enguany s’amplia la programació de Carnestoltes i la participació de les entitats en la celebració. 

El matí de diumenge fem festa grossa 
No guardeu les disfresses perquè diu-
menge al matí la festa continua a la Pla-
ça de l’Ajuntament a partir de les 11h 
amb xocolatada popular i cercavila amb 
la Colla de Gegants, Capgrossos, Gra-
llers i Timbalers d’Alella i l’espectacle 
familiar amb el grup “Coloraines band”. 

Concurs de truites al Mercat 
Enguany, el Mercat s’incorpora al pro-
grama amb un concurs de truites de 
Carnestoltes. Serà el dia 25 a partir de 
les 11h. El concurs consta de dues ca-
tegories: la truita tradicional de patata 
i les truites variades amb diferents in-
gredients. Hi haurà degustació de trui-
tes al finalitzar el concurs. Les inscrip-
cions es fan del 10 al 14 de febrer a la 
parada La DO. 

Enterrament de la sardina 
El programa del Carnestoltes incorpora 
per primera vegada la celebració del 
dimecres de cendra, conegut com l’en-
terrament de la sardina. La cita del dol 
és a la Plaça de l’Ajuntament a partir 
de les 17h. Es convida a tothom a par-
ticipar a l’acomiadament del rei Car-
nestoltes amb un berenar popular i una 
cercavila. Es prega assistir vestit de dol 
rigorós. 

···································································································
Enguany s’amplien les activitats i la participació de les entitats.

···································································································
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Elles, de la companyia La Melancòmica. Crimen y telón, de la companyia Ron Lalá.

L’Espai d’arts escèniques Casal d’Alella 
va posar a la venda el 22 de gener les 
entrades per als espectacles del primer 
semestre de l'any. Amb les arrels com a 
fil conductor, la cartellera dels primers 
mesos de 2020 inclou espectacles tea-
trals, dansa, música i circ. 

Música
El concert de Tiananmen i raül moya, 
va donar el tret de sortida l’1 de fe-
brer a la programació musical i també 
a les propostes de l’any. La cartellera 
inclou dos propostes musicals més: el 
concert Ensueño a piano y luz, de la 
pianista japonesa resident a Alella Hi-
sako Hiseki, amb obres de Beethoven i 
Albéniz, del 14 de març, i l’espectacle 
Traditore, de la mezzosoprano Cristina 
Segura i la formació Ensemble Excla-
matio, programada per al 25 d’abril. 

Circ
El circ també té un paper important. 
Per aquest primer semestre s'ofereixen 
dos espectacles Avua de la companyia 
Bool, el 16 de febrer, i el Circ d'hivern: 

Comença l’espectacle 

Joc, de LACAM, Col·lectiu d'artistes re-
sidents al Masnou, programada per al 
15 de març. 

Teatre
Pel que fa al teatre, el programa ofe-
reix quatre propostes ben diferencia-
des. La primera cita de l'any és el 9 
de febrer amb Denarius world, un nou 
espectacle de la companyia de teatre 
físic i clown PuntMOC, integrada pels 
tres germans Boada Ferrer (Héctor, Juli 
i Guillem), que escenifica a través de 
l'humor absurd una realitat que, a ve-
gades, és massa injusta. 

La segona proposta és Elles, de la 
companyia La Melancòmica, que es 
podrà veure el 6 de març i que formarà 
part dels actes programats amb motiu 
del 8 de Març, el Dia Internacional de 
les Dones. Un espectacle d'humor, no 
apte per a menors de 12 anys, que 
tracta sense pèls a la llengua tots els 
temes tabú de la feminitat: l'autoes-
tima, la depilació, la menstruació, 
la sexualitat, el consentiment i fins i 
tot els grans referents erronis com la 
pornografia i les Princeses Disney. 
A l'acabar la funció, hi haurà un col-
loqui postfunció en què el públic podrà 
compartir les seves impressions sobre 
l'obra amb l'equip artístic.

Una altra de les cites destacades de 
la programació és el 28 de març amb 
l’espectacle teatral Crimen y Telón, a 

···································································································
L’Espai d’arts escèniques Casal d’Alella posa a la venda les entrades 
per a la programació del primer semestre de l’any. 
···································································································

càrrec de la companyia madrilenya 
Ron Lalá. Un homenatge al teatre uni-
versal amb forma de thriller de gènere 
negre, ambientat en un proper futur en 
què les arts estan prohibides. 

Tanaka Teatre clourà el 18 d'abril 
la programació teatral amb l'espectacle 
familiar La petita Capmany, un ho-
menatge a la dona compromesa en la 
lluita per la igualtat de gènere, a l'edu-
cació en valors de l'escola republicana 
i a la grandesa de la cultura popular 
del carrer. 

Dansa
La dansa tanca la cartellera semestral 
amb l'Esbart Dansaire de Rubí i l'es-
pectacle Quadres d'abans i ara. L'Es-
bart posa a l'escenari de l'Espai, sota la 
direcció de Jordi Rubio, una proposta 
per aplegar noves coreografies, petites 
recreacions i records d'antics treballs, 
per fer-ne memòria i reconeixement. 
Espectacle s'ha programat per al 6 de 
juny i és obert a tots el públics.

Altres propostes
Fora de la cartellera, l'Espai acollirà 
el Cicle de cinema social, programat 
per la Comissió de Cooperació Inter-
nacional, la propera edició d'Espais 
de Poesia i també el primer espectacle 
conjunt de l'Escola de Dansa i la Coral 
municipals d'Alella. Consulteu la pro-
gramació a www.alella.cat 
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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 Majoria absoluta, 1 - Segurat, 0

El dijous 30 de gener, els grups municipals de Junts 
per Catalunya, Gent d’Alella i Partit dels Socialistes-
Alella Primer, vam presentar una moció amb me-
sures concretes que recollia la demanda de molts 
veïns i veïnes per la gran preocupació envers la greu 
problemàtica de manca de seguretat als nostre bar-
ris. D’una banda exigim un enduriment de les lleis, 
ja que aquestes estan sent ineficaces amb la pro-
blemàtica actual. És obvi que des de l’Ajuntament 
d’Alella el que podem fer és exigir i reclamar de 
forma constant aquest enduriment, però no podem 
canviar la llei perquè no en tenim la competència. 
D’altra banda reclamem mesures concretes: més 
policia als carrers i un estudi sobre l’ús de vídeo-
vigilància que ajudi al nostre cos policial a prevenir 
i resoldre actes delictius. Malauradament, l’equip 
d’Almendro només va acceptar treballar en allò 
en que no té competències i desestimar qualsevol 
mesura que no sigui continuar amb la seva política 
d’aparador: dir molt i no fer res.

Per tal d’amagar la seva ineficàcia com a ges-
tors van usar un cop més la seva majoria absoluta 
per canviar la proposta dels 3 grups municipals i 
consensuada amb els veïns i veïnes, per una moció 
allunyada de la realitat i que no comporta cap mena 
de mesura pal·liativa i immediata per la problemà-

La seguretat ciutadana ens ocupa 

La llar de cadascú és un dels béns més preuats 
de les persones, molt sovint només superat per la 
pròpia família. Per això, des del grup municipal 
d’ERC-SxA entenem i compartim el neguit de les 
persones víctimes de robatori a casa seva. Certa-
ment, com a grup de govern, la seguretat ciutadana 
ens preocupa, però també ens ocupa, i molt! Així 
ho mostren totes les accions i mesures de l’anterior 
i l’actual mandat encaminades a pal·liar i reduir 
els robatoris. Per citar-ne algunes: renovació dels 
vehicles de la Policia Local; serveis de notificació 
d’absència i de suport psicosocial a les víctimes 
de robatoris; tallers d’autoprotecció; visites porta a 
porta; instal·lació de 23 càmeres lectores de ma-
trícules; aplicació mòbil de connexió directa amb 
Policia Local. Molt important també, treballem per 
a cobrir totes les places de plantilla de la Policia 
Local, cosa sovint dificultada per les restriccions 
pressupostaries legals dels últims anys degudes a 
la crisi. En els últims vuit mesos s’han convocat 6 
places d’agents professionals.

Hi ha persones i alguns grups municipals que 
consideren que l’ajuntament hauria de fer més  ac-
tuacions i en proposen algunes que, al nostre parer 
i amb l’assessorament de la Policia Local i els Mos-
sos d’Esquadra, serien de dubtosa o nul·la efectivi-

tica actual. En definitiva, més del mateix. Tot això 
amanit amb una actitud inquisitiva en que la crítica 
a la seva gestió és manipulada com si d’un atac 
personal es tractés. 

Els 3 grups vam consensuar aquesta moció. I 
ha estat fàcil perquè no ha sorgit d’un debat ide-
ològic sinó d’una necessitat de la nostra gent. Un 
problema real i complexe que requereix d’una gestió 
valenta i adequada. 

També hem consensuat aquest escrit perquè te-
nim el deure de persistir en la resolució dels proble-
mes que més ens preocupen com el de la seguretat. 

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 

tat, com ara càmeres de videovigilància o seguretat 
privada. És el nostre deure com a gestors dels afers 
i diners públics valorar molt bé les accions abans 
de decidir si es duen a terme.

L’increment de robatoris a domicilis és propiciat 
en part per la graduació de les penes que la legisla-
ció penal estableix per aquests delictes. Ni les pe-
nes ni l’aplicació que en fan jutges i fiscals són dis-
suasives per als delinqüents i moltes persones opi-
nem que cal revisar les lleis. Això és competència 
del Congrés de Diputats i des del govern municipal 
creiem que el canvi de les lleis només s’entomarà 
si hi ha una demanda social clara i contundent. Per 
això, engegarem una campanya institucional que 
culminarà amb una proposta consensuada amb 
la ciutadania demanant canvis legislatius. Aques-
ta proposta haurà de ser aprovada pel Ple i, re-
colzada amb la signatura de les persones que ho 
vulguin, serà elevada a instàncies supramunicipals, 
amb l’objectiu que més municipis s’hi uneixin i es 
faci arribar a les instàncies competents per encarar 
aquests canvis.

Com ja vàrem fer en l’últim Ple, estenem de nou 
la mà a tots els grups municipals per treballar con-
juntament i amb la ciutadania en aquest tema tan 
important.

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 Majoria absoluta, 1 - Segurat, 0

El dijous 30 de gener, els grups municipals de 
Junts per Catalunya, Gent d’Alella i Partit dels 
Socialistes-Alella Primer, vam presentar una moció 
amb mesures concretes que recollia la demanda de 
molts veïns i veïnes per la gran preocupació envers 
la greu problemàtica de manca de seguretat als 
nostre barris. D’una banda exigim un enduriment 
de les lleis, ja que aquestes estan sent ineficaces 
amb la problemàtica actual. És obvi que des de 
l’Ajuntament d’Alella el que podem fer és exigir i 
reclamar de forma constant aquest enduriment, 
però no podem canviar la llei perquè no en tenim 
la competència. D’altra banda reclamem mesures 
concretes: més policia als carrers i un estudi so-
bre l’ús de vídeo-vigilància que ajudi al nostre cos 
policial a prevenir i resoldre actes delictius. Malau-
radament, l’equip d’Almendro només va acceptar 
treballar en allò en que no té competències i deses-
timar qualsevol mesura que no sigui continuar amb 
la seva política d’aparador: dir molt i no fer res.

Per tal d’amagar la seva ineficàcia com a ges-
tors van usar un cop més la seva majoria absoluta 
per canviar la proposta dels 3 grups municipals i 
consensuada amb els veïns i veïnes, per una mo-
ció allunyada de la realitat i que no comporta cap 
mena de mesura pal•liativa i immediata per la pro-

Mark Ullod 
ullodlm@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

L’urbanisme, al servei del poble (2a part) 

A cal Governador plantegem la necessitat imperi-
osa que es resolgui l’enllaç del passeig de Marià 
Estrada amb la carretera, i exigim que l’Ajuntament 
obtingui com a cessió obligatòria una part dels jar-
dins o bé que destini els 200.000 euros procedents 
del 10% de l’aprofitament mitjà a l’adquisició del 
llac dels Escolapis, amb la finalitat de salvaguardar 
el vincle emocional de la finca amb el poble i de 
garantir l’interès general de l’operació.

En el capítol d’equipaments, apostem inequívo-
cament per la nova Biblioteca, però volem que es 
mantingui la fesomia del torrent Vallbona mitjan-
çant la conservació dels murs de can Casas i can 
Ferran, i que es garanteixi un itinerari accessible al 
voltant de l’antiga fàbrica de pintures per a les per-
sones amb mobilitat reduïda. Per últim, i a la vista 
de l’àmplia oferta de cultura institucional, som par-
tidaris de donar continuïtat al projecte d’un espai 
popular autogestionat, alternatiu i contracultural a 
la Gaietana.

blemàtica actual. En definitiva, més del mateix. Tot 
això amanit amb una actitud inquisitiva en que la 
crítica a la seva gestió és manipulada com si d’un 
atac personal es tractés. 

Els 3 grups vam consensuar aquesta moció. I 
ha estat fàcil perquè no ha sorgit d’un debat ide-
ològic sinó d’una necessitat de la nostra gent. Un 
problema real i complexe que requereix d’una ges-
tió valenta i adequada. 

També hem consensuat aquest escrit perquè 
tenim el deure de persistir en la resolució dels pro-
blemes que més ens preocupen com el de la se-
guretat. 

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 Declaració del PSC amb motiu del devastador temporal “Gloria” a Catalunya

Declaració del PSC amb motiu del devastador tem-
poral “Gloria” a Catalunya

Des de Terres de l’Ebre fins l’Alt Empordà, per 
tota la línia de costa del nostre país i endinsant-se 
terra endins. Aquests són els principals indrets que 
s’han vist perjudicats de forma més greu per la lle-
vantada amb els pitjors estralls pel medi natural 
dels darrers 30 anys.

Els i les Socialistes seguim amb la màxima pre-
ocupació els efectes d’aquest devastador episodi 
climatològic, el qual ens deixa i ens confirma una 
vegada més missatges claríssims sobre l’emergèn-
cia climàtica que estem vivint.

Ens solidaritzem amb els familiars de les víc-
times provocades pel temporal, amb les persones 
que directament han sofert danys personals o vist 
malmesos els seus béns, i com sempre volem donar 
tot el nostre suport i agraïment a tots els i les pro-
fessionals dels cossos d’emergència, protecció civil, 
de seguretat, i dels serveis municipals que han es-
tat treballant per fer front als desperfectes causats 
vetllant per la seguretat i mantenint serveis. També 
volem mostrar el nostre escalf amb les alcaldesses 
i alcaldes dels ajuntaments afectats davant aquest 
fenomen excepcional.

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

El canvi climàtic és una realitat i avui l’estem 
patint a casa nostra. Per aquest motiu la situació 
d’emergència climàtica és ja un fet en alguns muni-
cipis com el de Barcelona i així l’han declarat. A més 
el Govern de l’Estat va aprovar Declarar l’Emergèn-
cia Climàtica i Ambiental a Espanya, per la qual es 
compromet a adoptar 30 línies d’acció prioritàries, 
cinc d’elles en els primers 100 dies, per combatre 
el canvi climàtic amb polítiques transversals.

Els i les Socialistes defensem i defensarem a 
totes les institucions del país, estatals, i europees 
les accions polítiques i mesures viables al nostre 
abast per fer front de forma transversal els efectes 
d’aquests canvis climatològics i les seves conse-
qüències en forma de desastres naturals.  

I, ens posem una vegada més a disposició de 
tota la ciutadania i del conjunt dels municipis del 
país i del territori afectat per tal que plegats pu-
guem fer front a aquest devastador episodi atmos-
fèric i poder preparar-nos millor pel proper mitigant 
els seus efectes.
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Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

L’Ajuntament, amb la col·laboració de l’Institut Alella, ha posat en marxa el 
projecte de Patis Oberts, una iniciativa que pretén posar a l’abast d’infants, 
adolescents, joves i les seves famílies els patis del centres escolars com a espai de 
joc, lleure i pràctica de l’esport. 
  
   Horari d’obertura: 

Dies lectius: de 16 a 18h (accés per l’Avda. del Bosquet)

Dissabtes, diumenges, festius, dies de lliure disposició i vacances escolars: de 
10 a 18h (accés per la part posterior de les pistes) 

Normativa d’ús i convivència: 

Cal tenir cura de les instal·lacions i no malmetre-les. Recollir les deixalles i utilit-
zar les papereres. No es poden portar animals. 

És un espai no supervisat: els i les menors seran responsabilitat dels seus tutors/
es legals, vagin o no acompanyats d’aquests.

No s’hi poden organitzar àpats o celebracions particulars, ni s’autoritza la pràcti-
ca esportiva a nivell federat, ni entrenaments regulars ni tornejos. 

No es poden utilitzar al recinte cap mena de vehicle. Bicicletes, patinets i similars 
s’han de deixar on no molestin els altres usuaris i usuàries.

Cal respectar l’horari d’obertura. La Policia Local s’encarregarà de obrir i tancar 
la instal·lació. 

És un espai lliure de masclisme i lgtbifòbia: tractem a tothom amb respecte. 

Més informació a: 
www.alella.cat/patiobert 

Com funciona el pati obert?

El pati obert no està vigilat. 
Si observeu qualsevol 

desperfecte o anomalia aviseu 
a la Policia Local.   

935552412 

Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 28 DE NOVEMBRE/ PLE ORDINARI DEL 19 DE DESEMBRE .  Més informació a www.alella.cat/plens 

Delegació de competències sancionadores en matèria de 
gossos potencialment perillosos a la Junta de Govern Local.
El Ple del 28 de novembre va aprovar delegar la competèn-
cia que exercia el Ple sobre la tinença de gossos conside-
rats potencialment perillosos a la Junta de Govern Local 
de l’Ajuntament d’Alella.
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, AA-CUP, Cs i AP-
PSC, abstenció de Gd’A i el vot en contra de JxCAT. 
Aprovació dels criteris generals pels processos selectius 
de personal laboral fix en el marc dels processos de con-
solidació i estabilització de l’ocupació temporal mitjan-
çant el sistema de concurs oposició. 
El Ple del 28 de novembre va aprovar els criteris generals 
que regiran les convocatòries d’ocupació pública de perso-
nal laboral fix de les places afectades pels processos d’es-
tabilització i consolidació. 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, AA-CUP, Cs i AP-
PSC i l’abstenció de JxCAT  i Gd’A.  
Aprovació definitiva del PMU de la parcel·la situada a l’avin-
guda Gaietana 13-17.
El Ple del 19 de desembre va desestimar les al·legacions 
presentades i va aprovar definitivament el Pla de Millora Ur-
bana de l’avinguda Gaietana 13-17 promogut per Vivendes 
Confortables Alella SL. 

Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, JxCAT, Gd’A 
i AP-PSC, l’abstenció de Cs i el vot en contra d’AA-CUP 
Aprovació inicial de l’Ordenança de Transparència i Ad-
ministració Electrònica.
El Ple del 19 de desembre va aprovar inicialment l’Or-
denança de Transparència i Administració Electrònica 
que regula l’us dels mitjans electrònics de l’Ajuntament. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, JxCAT, Gd’A, 
Cs i AP-PSC i l’abstenció d’AA-CUP
Actualització del conveni amb Diputació sobre l’assump-
ció de la gestió informatitzada del padró municipal.
Aprovat per unanimitat
Adhesió al protocol comarcal per a l’abordatge integral de 
la violència masclista al Maresme. 
Aprovat per unanimitat
Moció dels grups municipals d’ERC+SxA i JxCAT per re-
clamar la nul·litat de la sentència i la llibertat immediata 
d’Oriol Junqueras i la resta de presos i preses polítiques.  
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, JxCAT i AA-
CUP, l’abstenció de Gd’A i el vot en contra d’AP-PSC i Cs 
Moció dels grups municipals d’ERC+SxA i JxCAT con-
tra la inhabilitació del President Quim Torra.   
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, JxCAT i AA-
CUP, l’abstenció de Gd’A i el vot en contra d’AP-PSC i Cs 
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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 18 al 23 de febrer i del 17 al 22 de març 
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 6 de març de 10 a 13h. Consulteu les dates les properes visites www.alella.cat/busconsum. 

BUS CONSUM

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: FEBRER - MARÇ

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
1 de març                                     MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
7 i 8 de març                                BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
14 i 15 de març                            GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
21 i 22 de març                            MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
28 i 29 de març                            BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

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
93 202 98 02
De dilluns a divendres de 8.30 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 9 i 21 de febrer, de 10 a 13h. Plaça dels Germans Lleonart 
7 de març, de 10 a 13h. Plaça de l’Ajuntament 20 de març, de 16 a 19h. 
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

9.30h Can Lleonart*
Taller. Shinrin-you. Un bany al bosc. www.alella.cat/canlleonart.

17h Garden Center Arenas*
Taller d’orquídies. www.alella.cat/canlleonart.

Dimarts 11 de febrer

Fins 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

17.30h Can Lleonart*
Taller de cuina. Els calçots. www.alella.cat/canlleonart. 

19h Can Manyé*
3 mirades sobre el Rost. Col·loqui sobre l’exposició d’Antoni Madueño.  

Dimecres 5 de febrer 

19h Can Lleonart* 
Tast. Vins de crisi. Gran vins a preus petits. www.alella.cat/canlleonart.  

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*   
Crims.DOAlella. Club de lectura. Un cau d’escurçons, d’Andrea Camilleri.  

Dijous 6 de febrer

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

De 17 a 18.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Crims.DOAlella. Laboratori de lectura. Expedient panxa plena: el cas 
del llop ferotge. 

Divendres 7 de febrer

De 9 a 13h El Bosquet
6è Canicross Entrevinyes. Curses de 4, 6 i 12 km amb gossos i 
caminada popular. Més informació entrevinyesalella.wordpress.com.
Organitza: Club Canicross Maresme amb col·laboració de l’Ajuntament  

De 10 a 13h Plaça de l’Ajuntament*
Reparatruck, servei mòbil d’autoreparació. Gratuït i obert a tothom. 

10.30h Oficina de Turisme*
Passejada guiada. Alella des dels cims. turismealella.koobin.cat.

19h Espai d’arts escèniques Casal d’Alella*
Teatre. Dinarius world, amb PuntMoc. www.alella.cat/espaialella. 

Diumenge 9 de febrer

11.30h Espai d’arts escèniques Casal d’Alella*
Taller familiar amb Cia Bool. www.alella.cat/espaialella. 

12h Can Manyé*
Rostejar. Visita comentada a l’exposició “Nostos, el camí de tornada” 

18h Espai d’arts escèniques Casal d’Alella*
Dansa i circ. Avua amb Cia Bool. www.alella.cat/espaialella. 

Diumenge 16 de febrer 

19h Can Lleonart*
Tertúlia. Un músic amb ànima de llibreter, amb Gerard Quintana. Cal 
recollir entrada a partir del dia 6 de febrer. www.alella.cat/canlleonart.

Dijous 20 de febrer

De 9 a 13h Pavelló  Municipal d’Esports
Trobada comarcal de gimnàstica rítmica. 
Organitza: Consell Esportiu del Maresme 

De 16 a 19h Pavelló  Municipal d’Esports
Trobada comarcal de judo. 
Organitza: Consell Esportiu del Maresme

17h Plaça de l’Ajuntament i Casal d’Alella*
Concurs de disfresses. Pregó i rua fins al Casal d’Alella. Ball i lliura-
ment de premis: infantil (19h) i adults (22h).  

Dissabte 22 de febrer 

11h Plaça de l’Ajuntament*
Festa de Carnestoltes. Xocolatada, cercavila i espectacle familiar. 

12h Oficina de Turisme*
Diumenges de vins. Vins de Quim Batlle i degustacions de Can Bal-
cells, amb la sommelier Victoria Ibáñez. turismealella.koobin.cat/

12h Can Lleonart*
Diumenges de most. Varietats de raïm. turismealella.koobin.cat/

Diumenge 23 de febrer
De 17.30 a 19.30h Can Lleonart*
Cuina amb robot. Taller participatiu. www.alella.cat/canlleonart.

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Crims. DOAlella. Presentació del llibre Sota Terra, d’Elena Gavarró.

19.30h Espai d’arts escèniques Casal d’Alella
Xerrada-col·loqui amb Vicent Partal, de Vilaweb.
Organitza: Òmnium Cultural d’Alella, El Masnou i Teià 

Dimecres 12 de febrer

De 17 a 18.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Crims.DOAlella. Laboratori de lectura. Expedient panxa plena: el cas 
del llop ferotge. 

Dimarts 18 de febrer 

De 10 a 13h Plaça de l’Ajuntament*
Reparatruck, servei mòbil d’autoreparació. Gratuït i obert a tothom.

16h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Crims.DOAlella. Lliurament de premis del concurs Negres i encreuats.

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*   
Crims.DOAlella. Presentació del llibre Mai més, de Susana Hernández.  

Divendres 21 de febrer

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Crims. DOAlella. Presentació Aritmètica del Crim, de Mireia Vancells. 

Divendres 14 de febrer
11h Mercat Municipal*
Concurs de truites de Carnestoltes. Informació parada La DO

Dimarts 25 de febrer 

7.30h Parada de bus de Can Lleonart*
Sortida. El castell de Montgrí. www.alella.cat/canlleonart.

17h Plaça de l’Ajutament*
Enterrament de la sardina. Berenar i cercavila. Es prega dol rigorós. 

De 17.30 a 19.30h Can Lleonart*
Taller de cuina. Menjar per escalfar l’ànima. www.alella.cat/canlleonart. 

19h Espai d’arts escèniques Casal d’Alella*
Cicle cinema social. Timbuktu. Comissió de Cooperació Internacional.

19.30h Can Manyé*
Literatures amb sentits. 

Dimecres 26 febrer
20.30h Davant la Plaça d’Antoni Pujadas
Sortida al teatre Tivoli per veure el musical West Side Story.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig 

Dissabte 15 de febrer



Dissabte 22 · 17h
Plaça de l’Ajuntament 
Concurs de disfresses.
Pregó i rua. Ball al Casal d’Alella i 
lliurament de premis.
Diumenge 23 · 11h 
Plaça de l’Ajuntament 
Xocolatada popular, cercavila i 
espectacle infantil amb Coloraines 
Band.
Dimarts 25 · 11h 
Mercat Municipal 
Concurs de truites de Carnestoltes. 
Dimecres 26 · 17h 
Plaça de l’Ajuntament  
Enterrament de la Sardina. 
Berenar i cercavila per acomiadar el 
Rei Carnestoltes. Es prega vestir de 
rigorós dol. 

Més informació a www.alella.cat  

ALELLA COMERÇ, ASSOCIACIÓ DONES SOLIDÀRIES D’ALELLA, CASAL 
D’ALELLA, COLLA DE GEGANTS, CAPGROSSOS, GRALLERS I TIMBALERS 
D’ALELLA, DIABLES DEL VI D’ALELLA, ESPLAI GUAITA’L, MERCAT 
MUNICIPAL D’ALELLA I TIMBALERS DEL MOST

car

nes
tol

febrer 2020

tes

dijous 20 de febrer
Taller de Sexmindful.
mes de març 
“Nosaltres” exposició de Bruna Avellaneda. 
dimecres 4 de març
Audiovisual Memòria de la Terra de Samira Badran, artista palestina.
divendres 6 de març
Tancada “Només noies”.
Teatre Elles, espectacle d’humor femení amb debat post-funció.
diumenge 8 de març
Acte institucional.
dissabte 14 de març
Taller de pintura corporal amb l’artista i activista feminista Zinteta.
dijous 19 de març
Tertúlia “Ets una mama desobedient?” amb Esther Vivas.
dissabte 21 de març
Taller de confecció de compreses de tela.

I altres activitats a càrrec de les associacions i col·lectius de dones d’Alella.

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
JORNADES 8 DE MARÇ 

alella.cat/diadones
#8MAlella


