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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. 

Una de les prioritats d’aquest mandat és la participació ciuta-

dana. Fa temps que expliquem que volem que l’Ajuntament 

d’Alella pugui donar un salt de qualitat en aquest àmbit, per 

tal de poder ser un referent d’excel·lència com ja ho som en 

d’altres àmbits.

La primera mesura del mandat en aquest àmbit va ser reforçar 

el personal de l’àrea amb l’objectiu de posar-nos les piles en 

un període de temps el més breu possible. Al Ple de febrer en 

vam recollir els primers fruits, aprovant dos nous reglaments 

municipals, un que regula el Registre Municipal d’associaci-

ons i col·lectius i l’altre que regula el Suport i Recursos a 

aquests.

A destacar d’aquests nous Reglaments, que preveu un siste-

ma viable on totes les associacions tenen iguals drets i deures. 

A més a més, els Reglaments recullen una innovació destaca-

ble al preveure no només l’existència d’associacions (amb per-

sonalitat jurídica) sinó també la situació de noves formes de 

participació, com els col·lectius. 

Fent una aposta per la coresponsabilització d’associacions i 

col·lectius, en tant que actors que participen de la nostra co-

munitat, se’ls hi trasllada el deure genèric de treballar la seva 

petjada climàtica així com la pròpia responsabilitat en matèria 

de feminisme.

Els principals drets recollits en el nou Reglament, són el su-

port directe de l’Àrea de Participació i Transparència, l’accés a 

les subvencions econòmiques, l’accés a la cessió de materials 

i l’accés a la cessió d’espais, entre d’altres.

Reforçat el personal i aprovats els dos Reglaments mencio-

nats, continuem treballant sense descans amb els següents 

projectes previstos.

A les portes del 8-M, el Ple de febrer també va servir per 

aprovar dues bones propostes de l’àrea d’Equitat, fruit del tre-

ball comunitari. D’una banda, el Protocol d’actuació envers 

les violències sexuals i lgtbifòbiques als espais públics d’oci 

nocturn d’Alella i la declaració d’Alella com a municipi femi-

nista, ambdues aprovades per unanimitat.
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Més serveis per anar a Barcelona
··································································································
Les dues línies que connecten amb Barcelona, la e19 i la 648, amplien 
els serveis amb sis expedicions més per sentit. 
···································································································

Els nous horaris de pas de les línies e19 i 648 van entrar en vigor el passat dilluns 2 de març. 

La comunicació d’Alella amb Barcelo-
na, i entre els municipis veïns de Teià 
i el Masnou, ha millorat substancial-
ment des del passat 2 de març amb 
l’ampliació del servei de les línies e19 
(Vilanova-Vallromanes-Alella-Barcelo-
na) i la 648 (Teià-Alella-El Masnou-
Barcelona), amb sis expedicions més 
per sentit en cadascuna de les línies. 

La millora de les línies de trans-
port va ser presentada públicament 
el 26 de febrer pel director general de 
Transports i Mobilitat de la Generalitat, 
David Saldoni, acompanyat dels alcal-
des d’Alella, El Masnou i Teià (Marc 
Almendro, Jaume Oliveras i Andreu 
Bosch) i els responsables de les em-
preses operadores de les dues línies, 
Sagalés i Moventis, en un acte celebrat 
a l’Ajuntament de Teià.

A la presentació Saldoni va defen-
sar aquest tipus de transport públic, 
com un mitjà “ràpid, fiable i segur” i 
va assegurar que l’objectiu principal de 
la millora del servei “és reduir l’ús del 
vehicle privat”.  L’alcalde d’Alella, Marc 
Almendro, va agrair a la Generalitat que 
hagi donat resposta a les demandes 
dels tres ajuntaments i va remarcar la 

importància del treball conjunt entre els 
tres municipis a l’hora de reclamar so-
lucions a les necessitats que compartei-
xen els veïns i veïnes del mateix entorn.   

La 648 passa de 9 a 15 expedicions
La línia 648 (o C8, com es denomina 
a Teià) que uneix Teià-Alella-El Mas-
nou des de l’any 2010, ha passat de 
9 a 15 expedicions en cada sentit de 
circulació els dies laborables i 5 viat-
ges per sentit els dissabtes no festius. 
L’increment de l’oferta de viatges ha 
estat possible gràcies a la incorporació 
d’un vehicle que permetrà fer 6 noves 
expedicions per sentit de dilluns a di-
vendres feiners. Concretament s’esta-
bleixen noves sortides des de Teià en 
sentit Barcelona a les 7.15h, 8.45h, 
12.45h, 14.15h i 15.45h i 17.15h, 
passant per Alella (C/ Guilleries) i per 
la zona alta del Masnou. En sentit tor-
nada des de Barcelona s’estableixen 
expedicions a les  8h, 10h, 13.30h, 
15h i 16.30h i 18h. 

Aquesta millora té per objectiu do-
nar resposta a l’increment de demanda 
que hi ha hagut en els darrers anys en 
què s’ha passat de transportar 19.366 

persones l’any 2015 a 69.202 viatgers  
i viatgeres l’any 2019, és a dir, que ha 
multiplicat per 4 la xifra de persones 
usuàries. 

6 expedicions més a la línia e19 
Des del 2 de març també s’ha ampliat 
l’oferta de la xarxa d’altes prestacions 
exprés.cat per tal de donar respos-
ta a les necessitats de demanda de 
transport a la comarca del Maresme. 
D’aquesta manera, el servei de bus ex-
prés.cat e19 Vilanova del Vallès – Vall-
romanes – Alella – Barcelona creix en 
nombre d’expedicions. De dilluns a di-
vendres feiners s’han creat  6 noves ex-
pedicions per sentit, de les quals dues 
anades i dues tornades arriben fins a 
Vallromanes i Vilanova del Vallès. 

Concretament, en sentit Barcelona 
es creen noves expedicions que pas-
sen per la parada de Can Lleonart a 
les 7.30h, 8.45h, 14.30h, 15.45h, 
16.50h i 18.25h. En sentit Barcelo-
na es creen sis noves expedicions que 
tenen l’arribada prevista a la parada 
de Can Lleonart a les 8.45h, 10h, 
15.45h, 16.45h, 18.10h i 19.50h.  
Amb l’augment de serveis, la línia pas-
sa de 20 a 26 expedicions per sentit en 
els dies laborables. 

La connexió amb Barcelona s’allar-
ga amb el torn de nit amb el servei de la 
línia 644, que passa pel Masnou, i que 
té la parada a Can Lleonart a les 22.15 
en direcció Barcelona i a les 23.15h 
de tornada de Barcelona. La línia e19 
va transportar 210.132 persones l’any 
2019, el que suposa un increment del 
8,52% respecte l’any anterior. Més in-
formació a www.sagales.com. 
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Alella es declara municipi feminista 

L’Ajuntament ha refermant el seu com-
promís amb la lluita contra les de-
sigualtats, la violència masclista i la 
discriminació dels col·lectius LGTBI. 
El Ple va aprovar per unanimitat el 27 
de febrer una moció, presentada per 
ERC+SxA i subscrita per tots els grups 
municipals, en la qual s’acorda declarar 
Alella municipi feminista. La declaració 
va lligada a l’adhesió al Decàleg per a 
la construcció de ciutats feministes im-
pulsat des del Baix Llobregat i a la Car-

ta Europea per a la Igualtat de Dones i 
Homes a la Vida Local.

A la moció s’acorda fer visible el 
compromís de suport al moviment femi-
nista; treballar per la universalització i 
extensió dels serveis públics relacionats 
amb la sanitat, serveis socials i atenció 
a les dones i a la infància; establir clàu-
sules per evitar l’escletxa salarial entre 
homes i dones i un protocol d’actuació 
per evitar la discriminació laboral de les 
persones LGTBI. 

·························································································
El Ple aprova una moció per promoure la igualtat i evitar la discriminació de 
les dones i de les persones del col·lectiu LGTBI. 

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

Protocol de seguretat als espais d’oci nocturn
Alella ha donat un pas més en el treball 
per erradicar les violències masclistes 
i lgtbigòbiques, amb l’aprovació d’un 
protocol que detalla com cal actuar per 
evitar aquest tipus de conducta en un 
entorn especialment susceptible com 
són els espais d’oci nocturn.

El Ple de l’Ajuntament, a la sessió 
del 27 de febrer, va aprovar per una-
nimitat aquesta nova eina de treball 
que ha de permetre afrontar d’una ma-
nera específica i amb criteri les dife-
rents problemàtiques que sorgeixen a 

l’entorn d’aquestes violències, al temps 
que estableix un recorregut d’actuació 
per garantir la millor intervenció per 
part de tots els agents. 

Un treball de llarg recorregut 
El treball es va iniciar el mandat anteri-
or i s’ha realitzat de manera transversal, 
liderat des de les regidories d’Equitat i 
Adolescència i Joventut i amb la par-
ticipació de tots els agents implicats. 
Amb l’objectiu general d’erradicar de 
forma efectiva i coordinada aquest ti-

pus de situacions en els espais d’oci 
nocturn d’Alella, el protocol es marca 
com a objectius específics definir de 
forma consensuada l’actuació de tots 
els serveis i agents envers qualsevol 
violència sexual i lgtbifòbica; articu-
lar un circuit d’intervenció per donar 
una resposta coordinada; potenciar 
els espais de seguretat i llibertat per 
tothom en l’oci nocturn públic d’Alella 
i corresponsabilitzar tota la comunitat 
per tal d’evitar qualsevol situació de 
violència. 

Decàleg d’un municipi feminista

1 Declaració de municipi feminista pel Ple. 

2 Prioritzar la transversalitat de les polítiques 
feministes i avançar en el pressupost amb pers-
pectiva de gènere. 

3 Impulsar un pacte local contra les violències 
masclistes.

4 Treballar per un municipi segur i lliure d’agres-
sions sexuals a través de la prevenció, protocols 
clars i la revisió urbanística.

5 Incorporar la variable de gènere a Recursos 
Humans i treballar per la supressió de la bretxa 
salarial.

6 Promoure polítiques públiques en l’educació, 
el lleure, la infància i l’esport per assolir la 
igualtat entre homes i dones.

7 Donar valor als treballs de cura i atenció a 
les persones.

8 Comprometre’s a generar genealogia femenina 
recuperant la memòria històrica.

9 Practicar la comunicació amb perspectiva de 
gènere i no sexista.

10 Fomentar la participació i representativitat 
de les dones cercant la paritat als organismes 
i les entitats. 

Amb la moció l’Ajuntament se suma al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes promogut al Baix Llobregat.   
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Aprovats inicialment els 
reglaments d’entitats 

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

El Ple del 27 de febrer va aprovar inici-
alment les normes marc que han regir, 
a partir d’ara, les relacions de l’Ajun-
tament 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 normativa comuna que 
afavoreixi la igualtat d’oportunitats i 
d’accés als recursos. El Reglament de 
Registre Municipal es va aprovar amb 
el vot a favor de tots els grups excepte 
el d’AA-CUP, que va votar en contra, i 

el de JxCAT, que es va abstenir. L’altre 
reglament només va tenir el vot en con-
tra d’AA-CUP. 

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.

Els reglaments entraran en vigor un 
cop superat el termini d’exposició públi-
ca i l’aprovació definitiva. 

Sessions de networking dels àmbits 
sociosanitari i de restauració
Els Ajuntaments d’Alella, El Mas-
nou i Teià tornen a organitzar dues 
sessions d’speed networking —en-
trevistes ràpides— adreçades als 
sectors sociosanitaris i de restau-
ració i hostaleria. Es tracta d’una 
trobada en la que participen em-
preses de cadascun dels dos àm-
bits professionals i persones que 
busquen feina en aquests sectors. 
Les sessions s’han programat en 
un moment en el qual les empreses 
sociosanitàries comencen a buscar 
personal per cobrir vacants per va-
cances i les del sector de la restau-
ració preparen el personal per a la 
temporada d’estiu. Els perfils que 
se sol·liciten de l’àmbit sociosanita-
ri són: auxiliars d’atenció a persones 
dependents, persones per a serveis 
de neteja, personal per a la cuina 
(col·lectivitats) i professionals de 
la infermeria, educació social i in-
tegració social. Pel que fa al sector 
de la restauració les demandes se 
centren en personal de sala (cam-
brer/es i auxiliars de cambrers/es) i  
personal de cuina (cuiner/es i auxi-
liars de cuina). La sociosanitària es 
farà el 26 de març i la del sector de 
la hostaleria el 31 de març. Prèvi-
ament, el 24 de març, es farà una 
sessió formativa adreçada a totes 
les persones candidates. Per parti-
cipar cal apuntar-se al Servei Local 
d’Ocupació enviant un correu elec-
trònic a alella.ocupacio@alella.
cat. Més informació www.alella.cat/
tallersocupacio.

El TSJC anul·la l’Ordenança 
reguladora dels clubs de cannabis 
La secció tercera de la Sala del Con-
tenciós Administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
ha sentenciat l’anul·lació de l’Orde-
nança municipal reguladora de les 
condicions d’exercici de l’activitats 
dels clubs socials, en vigor des del 
setembre de 2016. La sentència es-
tima la demanda presentada per la 
Delegació del Govern a Catalunya al 
considerar que aquesta ordenança 
suposa una invasió d’una competèn-
cia de l’Estat en matèria de legisla-
ció penal perquè regula una activitat 
que pot ser constitutiva de delicte. 

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

Repensant la Festa Major Preparatius per a La Fil·loxera 

L’Ajuntament ha iniciat un procés participatiu 
per la Festa Major de Sant Feliu. El treball ha co-
mençat amb un grup motor, format per persones 
de diferents edats i àmbits,  i el personal tècnic 
de les regidories de Festes i Participació Ciuta-
dana. Posteriorment, el procés s’obrirà a tota la 
ciutadania perquè els veïns i veïnes puguin fer 
les seves aportacions. Si es compleixen les previ-
sions, el treball es veurà reflectit a la Festa Major 
de 2021. 

La regidoria d’Adolescència i Joventut ha comen-
çat els preparatius per a la propera festa de La 
Fil·loxera que se celebrarà el cap de setmana 
25 i 26 de juliol. El treball participatiu de l’any 
passat, que va permetre reconvertir el Cap de 
Setmana Jove en la festa de La Fil·loxera, segueix 
enguany amb l’elaboració del programa de la fes-
ta a través de dos grups de treball, un d’adoles-
cents i un altre de joves, i la convocatòria d’una 
trobada participativa oberta al jovent del poble. 

 L
A

 FIL·LOXERA
  ·A

LELL A 2019
 ·
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Prohibit fer foc fins al 15 d’octubre
Del 15 de març al 15 d’octubre 
està prohibit fer foc en els terrenys 
forestals poblats o no per espècies 
arbòries i els 500 metres que els 
envolten, segons el que estableix el 
Decret 64/1995 de la Generalitat, 
per prevenir incendis forestals. Està 
prohibit cremar rostolls, marges i 
restes d’aprofitaments forestals, 
agrícoles o de jardineria i fer focs 
d’esbarjo. El Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació pot autoritzar, de manera 
extraordinària, realitzar determinats 
treballs i activitats. Per obtenir 
aquest permís, cal presentar la sol-
licitud a les oficines comarcals del 
departament. 

L’Ajuntament promou la recollida 
selectiva als equipaments 

La regidoria de Medi Ambient i Sos-
tenibilitat ha instal·lat petites àrees 
de contenidors per facilitar la sepa-
ració dels residus i fomentar la re-
collida selectiva als edificis i equi-
paments municipals, en el marc del 
Pla d’Actuació Municipal (PAM). 
Amb la instal·lació dels punts de 
recollida s’han eliminat les papere-
res d’ús individual que hi havia fins 
ara i que no permetien fer reciclat-
ge. S’han instal·lat una vintena de 
punts de recollida formats per tres 
papereres de les fraccions de resi-
dus més comuns que es generen en 
aquests espais: paper (blava), en-
vasos (groga) i resta (gris). Amb 
aquesta iniciativa es pretén prendre 
partit davant la situació d’emergèn-
cia climàtica que té la societat i do-
nar exemple a la ciutadania, perquè 
tothom prengui consciència i con-
tribueixi a millorar el reciclatge. 

L’Ajuntament ha aprovat una despesa 
de 14.535€ per fer front, de manera 
immediata, als treballs d’emergència 
derivats dels danys ocasionats pel tem-
poral Glòria. Aquestes despeses, que 
es podrien incrementar com a conse-
qüència d’imprevistos en l’execució 
dels treballs, es destinaran a pagar les 
feines realitzades per les diferents em-
preses de serveis per a la tala i retirada 
d’una setantena d’arbres i branques 
caigudes a la via pública; l’arranjament 
amb terres de diferents punts del mu-
nicipi, com ara els aparcaments de sor-
ra de la Riera i Can Calderó; el clave-

gueram de la Riera; o l’adequació de la 
porta d’accés de vehicles al Camp 
d’Esports Municipal. També s’inclou en 
aquesta partida les despeses de paga-
ment de les hores extres generades pel 
personal de la Brigada Municipal que 
va haver de doblar els torns durant els 
dies del temporal.

L’Ajuntament ha presentat una sol-
licitud per poder acollir-se al programa 
d’ajuts que la Diputació de Barcelona 
ha posat en marxa per als ajuntaments 
que han de fer front a les situacions 
d’emergències provocades pel tempo-
ral Glòria.

Treballs d’emergència pel Glòria 

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

Més il·luminació a Can Comulada
·························································································
Es tracta d’una prova pilot per incrementar els punts de llum a les zones més 
fosques com a mesura preventiva per evitar robatoris.

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

L’Ajuntament ha incrementat la il-
luminació al vial més proper a la zona 
boscosa de barri de Can Comulada, 
donant resposta a algunes de les de-
mandes del veïnat. Es tracta d’una 
prova pilot que s’afegeix a la llista de 
mesures preventives que s’han posat 
en marxa per tal d’intentar reduir els 
robatoris i que es preveu estendre a al-
tres punts foscos del municipi. L’actua-
ció ha consistit en la instal·lació d’una 
doble lluminària a deu punts de llum 
de la part final de l’avinguda del Mil-
lenari, Els treballs, realitzats per SECE, 
han tingut un cost de 16.401€.

Una altra càmera de control
A més del reforç de l’enllumenat, tam-
bé s’ha reforçat el sistema de control 
de matrícules, amb la instal·lació 
d’una nova càmera lectora a la zona 
del Camp d’Esports Municipal, en un 
espai que no quedava cobert amb les 
22 càmeres instal·lades arreu del po-
ble. En aquest cas la inversió supera 
els 13.000€.

Moció sobre seguretat
El Ple del 30 de gener va aprovar una 
moció presentada per JxCAT, Gd’A i 
AP-PSC per impulsar mesures de millo-
ra de la seguretat. La moció es va apro-
var, amb la incorporació d’11 esmenes 
presentades per ERC+SxA, amb l’abs-
tenció dels grups proponents i el vot en 
contra d’AA-CUP.  En els acords s’insta 
al Govern a impulsar actuacions polici-
als per resoldre la problemàtica, a la 
Fiscalia General de Catalunya i al TSJC 
a tenir en compte la reincidència i al 
Parlament i al Congrés a modificar el 
Codi Penal per elevar les penes 
d’aquests delictes. 
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L’Ajuntament edita la segona 
ruta “De vins per Alella”
L’Ajuntament ja té a punt la segona 
edició del plànol de la ruta “De vins 
per Alella”, un recurs promogut des 
de la regidoria de 
Turisme i Identi-
tat per promoci-
onar la DO Ale-
lla, a través de 
la senyalització 
dels cellers, es-
t a b l i m e n t s , 
bars i restau-
rants en els 
quals s’elabo-
ren o es poden adquirir, tastar o 
degustar vins de la DO Alella. Es 
tracta d’un itinerari enogastronò-
mic que recull informació bàsica 
dels cinc cellers del municipi —
Alella Vinícola, Alta Alella Mirgin, 
Celler de les Aus, Bouquet d’Alella 
i Roura— a més de 14 bars i res-
taurants —amb una oferta mínima 
del 35% de vins de la DO a les se-
ves cartes— i una botiga de vins i 
licors. A més del plànol d’ubicació 
dels establiments, la publicació in-
clou informació d’interès de l’Ofici-
na de Turisme i de tots els espais 
destacats: les dades de contacte, 
l’horari i una explicació bàsica 
d’allò que ofereixen. Se n’editaran 
1.200 exemplars que es distribui-
ran a les diferents oficines de turis-
me del Maresme i als establiments 
que apareixen a la ruta. A més de 
promocionar la DO Alella, l’edició 
d’aquesta ruta té l’objectiu de faci-
litar una eina útil i pràctica a les 
persones interessades en l’enogas-
tronomia, promocionar el municipi 
com a capital de la DO Alella i fer 
difusió dels bars, restaurants i esta-
bliments del territori.

El 15 d’abril torna la 
Caminada dels Tres Pobles
El 15 d’abril se celebra la 15a edi-
ció de la Caminada dels Tres Po-
bles que organitzen els ajunta-
ments d’Alella, El Masnou i Teià. El 
recorregut s’inicia a les 9h al Bos-
quet i finalitza al Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora amb un 
esmorzar popular. Les inscripcions 
es fan fins al 12 d’abril awww.laca-
minadadels3pobles.cat. 

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

L’Ajuntament ja té a punt el 
projecte de senyalització turística 
·························································································
S’ha ideat un recorregut circular que unirà les diferents fonts del municipi. 

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

L’Ajuntament ja té sobre la taula el pro-
jecte de senyalització turística d’Alella. 
El treball té per objectiu l’adequació 
d’un itinerari pels elements patrimoni-
als i naturals de major valor del mu-
nicipi, com diferents fonts, arbres mo-
numentals, miradors i altres elements.

Es tracta d’un projecte transversal, dut 
a terme per la Diputació de Barcelo-
na amb la col·laboració del Parc de la 
Serralada Litoral i les regidories de Tu-
risme i Identitat, Medi Ambient i Soste-
niblitat i Esports i Promoció de la Salut 
de l’Ajuntament d’Alella. 

La iniciativa pretén posar en valor 
elements que no estan senyalitzats i 
que poden passar desapercebuts pels 
caminants, al temps que es potencien 
les passejades saludables pel muni-
cipi i s’augmenta l’oferta turística del 
poble. A partir d’un treball multidisci-
plinar, s’ha ideat un recorregut circular 
que unirà les diferents fonts que té el 
municipi i que es volen potenciar. 

Inicialment la xarxa definida en el 
municipi d’Alella està formada pel GR 
92,  a la part nord del terme municipi, 

un vial més o menys transversal que ve 
des de Teià i el nord del Masnou fins al 
nucli urbà d’Alella on és bifurca cap a 
Tiana i cap al GR 92. Així, a la xarxa 
de la comarca en el municipi s’ha unit 
el recorregut sol·licitat i un seguit de 
camins que ja són utilitzats tant per ca-

minar com per anar en bicicleta i que 
permeten unir el nucli d’Alella amb la 
platja i amb el Parc de la Serralada Li-
toral a per diferents punts.

Una quarantena de punts
Al projecte de senyalització s’han es-
tablert una quarantena de punts per 
senyalitzar, el primer dels quals par-
teix de l’inici de la Riera d’Alella, al 
Masnou, i segueix fins a Can Lleonart, 
des d’on es distribueix per la xarxa de 
barris als diferents punts d’interés del 
municipi. 

L’Ajuntament té previst sol·licitar 
que s’inclogui l’execució d’aquest tre-
ball, valorat en 12.213€, als recursos 
que atorga la Diputació de Barcelona a 
projectes de senyalització inclosos en 
la xarxa de mobilitat turística.

Al projecte de senyalització s’han establert una quarantena de punts.

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

Es tracta d’un projecte transversal en el que han participat la Diputació, el Consorci 
del Parc de la Serralada Litoral i diferents àrees de l’Ajuntament. 
···········································································································
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Lletres i vins a les biblioteques de la DO Alella
La literatura i el vi es donen la mà amb 
la proposta de Biblioteques amb DO, 
un projecte del Servei de Biblioteques 
de la Generalitat que porta la cultura 
del vi a les biblioteques públiques de 
Catalunya, un tret distintiu i autòcton 
amb el qual es vol subratllar l’arrela-
ment de cada servei bibliotecari amb 
l’entorn al qual s’adreça. Cada mes es 
dedica a una de les dotze DO de Cata-
lunya. Al març la protagonista és la DO 
Alella, i a part de la Biblioteca alellen-
ca també han programat activitats les 
de Badalona, Cabrera de Mar, Cabrils, 
El Masnou, Granollers, Llinars del Va-
llès, Martorelles, Sant Fost de Camp-
sentelles, Teià, Tiana, Vilanova del Va-
llès i Vilassar de Dalt. Es faran 
presentacions de llibres, tastos i jocs, 
tastos narrats i relats d’històries sobre 
el vi, un concurs de fotografia per Ins-
tagram i hores del conte pensades per 
a l’ocasió. En aquesta vuitena edició 
les activitats giraran al voltant de la 
presència i la participació de la dona 
en el món del vi, una relació que està 
unida per un fort llaç. Més informació a 
www.alella.cat/bibliotequesambdo 

L’artista i dissenyadora Ona Boix expo-
sa a Can Manyé, del 13 de març al 
19 d’abril, les seves pintures manuals 
sobre seda a l’exposició “20.33h”. Són 
pintures geomètriques, amb una gran 
varietat de formes, en les quals el color 
és l’element principal. L’artista troba en 
el suport de la seda la vibració cromà-
tica que busca i que marca, de manera 
cabdal una mostra que es vincula amb 
el disseny i que també és propera a 
l’art òptic o a l’abstracció geomètrica. 
L’obra d’Ona Boix és, en essència, un 
intent de comprensió de la dimensió, 
del volum, del pes i de l’instant d’un 
univers que s’imagina i s’observa a ell 

Can Manyé s’impregna de l’art colorista d’Ona Boix 

mateix, sempre sota la serenitat con-
tinguda pròpia de les lleis de l’entropia. 
El caràcter múltiple de moltes peces 
permet que la seva instal·lació pugui 
omplir l’espai trencant els clàssics 
marcs de la paret però sense perdre 
l’elegància de l’ordre.

Ona Boix va començar pintant te-
les a mà segons tècniques orientals 
que requerien paciència i perícia i més 
tard va incorporar l’estampació digital 
al seu treball. Avui compagina la seva 
feina com a pintora i dissenyadora de 
gràfica tèxtil, marcant una clara dife-
rència de conceptualització entre l’una 
i l’altra, però alhora retroalimentant-se 

···································································································
L’exposició “20.33 h” es pot visitar del 13 de març al 19 d’abril. 

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

formalment de manera inevitable. L’ex-
posició s’inaugura el divendres 13 de 
març a les 20h.

Activitats a la Biblioteca Ferrer i Guàrdia 

Dijous 5 de març, 20h Club de lectura. “La germandat del raïm”, de John Fante, amb el traductor Martí Sales. 
Dimarts 10 de març, 20h Tast narrat. “Miró, Manolo, Maillol i el seu paisatge vinícola”, a càrrec de la 
periodista Montse Serra. 
Dimarts 17 de març, 19.30h Presentació. Plaquette “Priorat en persona” de l’editorial Vibop edicions.
Divendres 20 de març, 19.30h Entrevista en directe. Emprenedores del vi. Patricia Golferichs, de 
l’agència Vilateral, entrevistarà Claudia Acevedo, d’Ànima d’Alella. 
Dimarts 24 de març, 17h Hora del conte. El raïm trepitjat, a càrrec de Keke Shuga. 
Divendres 25 de març, 19.30h Literatures amb sentits. Joan Perucho, amb la participació de Julià Guilla-
mon comissari de l’Any Joan Perucho. 
Consulta la programació complerta a www.alella.cat/bibliotequesambdo
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Primavera a Can Lleonart 

Can Lleonart dona la benvinguda a la 
primavera amb nous cursos i tallers. 
Les inscripcions per a antics alumnes i 
veïns i veïnes d’Alella es fan el 23 i 24 
de març i el 25 s’obren a tothom. Les 
activitats començaran el 30 de març. A 
més dels 40 cursos programats —19 
dels quals són nous— el centre cultural 
organitza una amplia i variada oferta 
de sortides, a més de diferents tertúli-
es.

Sis sortides per arreu del territori
El fulletó trimestral inclou sis sortides 
per aprofitar al màxim l’esclat de la pri-
mavera. Els plans previstos són una 
ruta ibèrica i romana pel Baix Empor-
dà; una visita al barri gòtic de Barcelo-
na; la ruta per Sant Llorenç de Morunys 
i el Santuari de Lord; una visita al ce-
ller Clos Galena de la DOQ Priorat; la 
passejada pels tres cims dels Rasos de 
Peguera i, per acabar, una escapada de 
dos dies als Ports de Beseit. 

Dijous tertúlies a les golfes 
Els dijous són dies de tertúlies a Can 
Lleonart. Aquesta temporada passaran 
per les golfes cinc tertulians i tertulia-
nes que parlaran de temes tant diver-
sos com la música de Beethoven, la 
situació de Palestina, la prostitució, el 
rodatge de la pel·lícula El Crèdit i el 
cinema i la figura de Passolini.

El programa inclou dues sessions 
del cicle tertúlies en primera persona 
programat per la Comissió de Coopera-
ció Internacional. La primera serà el 2 
d’abril i té com a convidat Ibrahim Bei-
sani, un metge palestí resident a Cata-
lunya que es farà reflexionar sobre 
l’acord del segle proposat per Donald 
Trump i les implicacions que té pel po-
ble palestí. La segona cita és el 7 de 
maig amb la tertúlia sobre la cara ocul-
ta de prostitució amb Mar Galceran, 
coordinadora del Lloc de la Dona, que 
ens ajudarà a desmuntar mites sobre 
aquesta activitat. 

···································································································
El 23 de març s’obren les inscripcions als cursos i tallers. 

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

Preparant Sant Jordi
Fins al 12 d’abril es poden presentar 
les sol·licituds per a la instal·lació 
de parades a la Fira de Sant Jordi. 
Poden optar els comerços locals, 
entitats, escoles, clubs esportius, 
residències o similars de l’àmbit 
local. Les sol·licituds s’han de pre-
sentar mitjançant instància general, 
juntament amb la documentació 
requerida, a l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania. Es podran vendre roses 
naturals i artificials, llibres nous i de 
segona mà i objectes de marxan-
datge. Les parades s’instal·laran a 
la Plaça de l’Ajuntament, La Porxa-
da, el carrer Àfrica, la plaça de Can 
Lleonart i la d’Antoni Pujadas. L’ho-
rari d’obertura de les parades serà 
de 9 a 20.30h. Més informació a 
www.alella.cat/santjordi. 

Inscripcions al Tria la Via
Del 16 al 19 de març se celebra 
la tercera edició de la Setmana de 
l’Orientació Educativa Tria la Via, 
amb activitats adreçades als joves 
i les famílies perquè puguin triar la 
millor opció educativa i/o professio-
nal. Més informació i inscripcions a 
www.alella.cat/trialavia. 

Tres dies d’acampada a Osona
L’Espai Jove organitza una acampa-
da els dies 6, 7 i 8 d’abril als ter-
renys Els Prats de Vilanova de Sau. 
La sortida és una oportunitat de 
viure l’experiència d’acampar amb 
totes les comoditats d’una casa de 
colònies, fent activitats de lleure i 
gaudint de la natura i l’entorn. Tam-
bé es preveu fer una excursió amb 
caiac pel pantà de Sau. El preu per 
poder participar a l’acampada és 
de 110€. Més informació i inscrip-
cions www.alella.cat/acampada. 

La Biblioteca lliura el premi del 
concurs Negres i Encreuats 
Araceli Carbó Puig va ser la guanya-
dora del tercer concurs Negres i En-
creuats organitzat per la Biblioteca 
Ferrer i Guàrdia dins del programa 
d’activitats Crims.DOAlella dedicat 
a la novel·la negra. La seva va ser 
la butlleta guanyadora del sorteig 
que es va fer el 21 de febrer. El pre-
mi està dotat amb un lot de llibres i 
productes ben negres. 

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

Alella es disfressa 
Alella va viure el Carnestoltes amb més 
activitats que altres anys. Dissabte, amb 
la rua i el concurs de disfresses al Casal 
d’Alella, i diumenge, amb la cercavila i 

festa familiar a la Plaça de l’Ajuntament. 
Per primera vegada es va acomiadar el 
rei Carnestoltes amb l’enterrament de la 
sardina, el dimecres de cendra. 
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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 El bosc d’Alella

Després del fort temporal Glòria, que ha afectat 
molt greument a la nostra Comarca, podríem dir 
que a Alella hem sortit ben parats. La xarxa viària 
no ha estat afectada o els problemes a les cases no 
ha estat greu en la seva immensa majoria. De fet, 
segons càlculs del propi Ajuntament, els desperfec-
tes no sumen més d’uns 90 mil euros. Si fem un 
comparatiu amb la nostra veïna Montgat o pobles 
com Tordera, el impacte del Glòria a casa nostra ha 
estat anecdòtic. 

Però no és ben bé així. El grup municipal de 
JxCAT hem pogut trepitjar els nostres boscos grà-
cies a la guia de la nostra ADF. Malauradament, 
tenim zones molt afectades, invisibles per una gran 
majoria, però no per això podem obviar-les. Molt 
especialment, la zona boscosa de Can Magarola 
es troba en una situació d’especial risc, amb gran 
quantitat d’arbrat mort i molt de caigut que es po-
den convertir en un combustible terrible en cas d’in-
cendi. Aquesta situació no és nova, però el temporal 
l’agreujat molt especialment.

L’amenaça és invisible per una gran majoria, 
però existeix i des de l’Ajuntament la resposta és 
sempre la mateixa: la negació de que el problema 
sigui una responsabilitat seva. I així, amb puntades 
cap endavant, eviten parlar-ne i esperen que algú 

Alella municipi feminista 

Arribem a la recta final del primer trimestre de 
2020, això és indicatiu que ja estarem immerses 
de ple en la commemoració del Dia Internacional 
de les Dones. A Alella en tenim consciència i tre-
ballem de forma eficaçment transversal des de la 
regidoria d’Equitat, amb la regidoria de Joventut 
i Adolescència, Gent Gran i altres regidories, i a 
l’ensems amb les dues associacions de dones i el 
col·lectiu feminista, i en col·laboració amb altres 
entitats que s’hi sumen. Es tracta d’un seguit d’ac-
tivitats que —amb valentia, decisió i convicció— 
volen fer d’Alella un poble que sumi esforços per 
normalitzar la igualtat entre homes i dones, i que 
sumi capacitat efectiva a l’hora de treballar en la 
prevenció i erradicació de les violències masclistes 
i sexistes. 

Recentment hem aprovat el Protocol d’actua-
ció envers les violències sexuals i lgtbifòbiques als 
espais d’oci nocturn d’Alella, amb la incorporació 
dels punts liles, i hem declarat Alella municipi fe-
minista. Tenim vigent el Pla Local d’Equitat i el Pro-
tocol per a l’abordatge de tot tipus d’assetjament 
en l’àmbit laboral. Properament actualitzarem el 
Protocol per a l’abordatge de les violències envers 
la dona i aquest mateix any començarem a treba-
llar en el Pla d’Igualtat Intern. Dins del Protocol 

ho resolgui o carregar-li el “mort” si per desgràcia 
acaba passant allò que no desitgem.

De fet el Ple és una demostració d’aquesta políti-
ca de la negació: deixant a banda als grups munici-
pals que vivim un sumaríssim “apartheid” alellenc, 
on cada cop més veïns i veïnes poden comprovar 
que aquest  “apartheid” se’ls aplica de forma siste-
màtica. És interessant veure les respostes de l’Alcal-
de a les preguntes del públic assistent. Les podeu 
veure al canal de youtube de l’Ajuntament.

Un cop més, i portem més de 2 anys fent-ho,  
demanem l’alliberament dels nostres presos polítics 
i el retorn dels exiliats i exiliades.

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 

per a l’abordatge de les violències envers la dona, 
treballa continuadament i transversal la Comissió 
tècnica de discussió de casos de violència masclis-
ta a Alella, formada per persones tècniques tant 
d’Alella com de l’àmbit comarcal i que fan la labor 
de detecció i seguiment dels casos que ens afecten. 

Aquesta labor no es pot concebre sense tenir 
en compte les tasques de prevenció que es duen a 
terme des de diferents espais: àmbit educacional 
com ara l’Institut, sessions de formació en igual-
tat i en detecció de violència masclista; foment de 
la participació en tot allò que s’organitza al llarg 
de l’any al voltant de les dones, etc.; i cal dir que 
en l’actualitat estem començant a treballar en un 
dels eixos fonamentals en prevenció: El projecte de 
Coeducació, que hem iniciat des de les regidories 
d’Educació i Equitat i els diferents agents que parti-
cipen de la vida educativa del nostre poble. Aquest 
projecte està basat de forma explícita en la igualtat 
real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de 
discriminació per raó de sexe. 

Sumem sinèrgies, no defallim, tenim al davant 
molta feina per fer treballant amb perspectiva de 
gènere des de tots els àmbits. 

Fem sentir la nostra veu!

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 Infraestructures del segle passat. Impostos del segle XXI 

Ja fa 20 anys que estem al segle XXI. I ja en fa 
molts més que algunes urbanitzacions a Alella, com 
la de Mas Coll, pateixen de la manca d’inversió i 
renovació de les infraestructures bàsiques. Fet que 
provoca que qualsevol inclemència faci difícil residir 
en un municipi tan atractiu i que molts estimem. 
Són moltes les mancances que es detecten darrera-
ment i que denoten certa pèrdua de qualitat de vida:
- Línies elèctriques i de telecomunicacions molt 
exposades a qualsevol inclemència meteorològica.
- Carrers i voreres en mal estat.
- Serveis cada cop més precaris de transport públic
De fet, el darrer mes de desembre, el temporal de 
vent que tingué lloc en el nostre territori va fer que 
les línies de llum i telefonia caiguessin com un castell 
de naips, deixant sense llum ni cobertura telefònica 
un bon grapat de veïns de Mas Coll. De fet, no es va 
disposar de servei fins ben entrat el mes de gener. 

Aquesta inoperància de les empreses, amb la 
complicitat necessària de l’equip de govern muni-
cipal, va fer que serveis bàsics i necessaris, per 
exemple, per a la Tele-assistència de la gent gran, 
quedessin ben penjats. L’única resposta que es va 
rebre en alguns casos eren trucades d’alguna regi-
dora de l’ajuntament demanant calma i paciència. 

On eren els responsables? Quines gestions es 

Mark Ullod 
ullodlm@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Els reglaments d’entitats i el control de tot 

Al ple municipal de febrer, Alternativa per Alella-
CUP va votar en contra de l’aprovació inicial dels 
dos reglaments amb els quals el govern municipal 
pretén regular, a partir d’ara, la relació de l’Ajunta-
ment amb les entitats i col·lectius del poble. 

Bo i respectar la feina que les dues parts han fet 
a través de diverses reunions de treball i sessions 
participatives, creiem que els reglaments s’extrali-
miten en el control de la tasca administrativa de les 
entitats, a més de contenir certs tics de dirigisme 
que, a la pràctica, els allunya de la seva finalitat 
primigènia: impulsar, afavorir i facilitar l’activitat 
sorgida i proposada per la societat civil origanit-
zada.

També ens crida poderosament l’atenció el poc 
interès del Govern per consensuar els reglaments 
amb els grups municipals de l’oposició; tot i que, 
curiosament, hi van votar a favor. 

En en el nostre cas, vam preparar un seguit 
d’al·legacions i vam voler debatre-les conjuntament  
dues setmanes abans de la sessió plenària, però el 
Govern va negligir l’oferiment. Arribat el dia de la 
votació, vam fer saber a l’alcalde que en demana-
ríem la retirada de l’ordre del dia i el seu ajorna-
ment per tal de poder abordar la qüestió amb la 
tranquil·litat que es mereix. Tanmateix, el Govern 

van fer per a solucionar la problemàtica? Només la 
insistència dels veïns i veïnes afectats va permetre 
que no s’arribés al mes de febrer sense servei.

No som conscients de cap gestió dels represen-
tants dels ciutadans, davant les companyies prove-
ïdores. Cap reclamació. Eren les vacances de Na-
dal, però els càrrecs electes ho són per a defensar 
i representar els ciutadans 24 hores al dia, 365 
dies a l’any.

Demanem que s’actuï de forma concreta en la 
millora de les infraestructures municipals, de ma-
nera coherent amb els elevats impostos els mes 
cars del Maresme ,que es paguen al nostre munici-
pi (els únics actualitzats al S.XXI).

Josep Bardés
portaveu del grup municipal

Gent d’Alella 

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

www.gentdalella.cat

va tirar pel dret —una vegada més— i va sotmetre 
a votació els reglaments amb el compromís, això sí, 
de tractar en paral·lel les nostres demandes abans 
de l’aprovació definitiva.

A partir d’ara, s’obre, teòricament, una nova 
via de debat, discussió i negociació amb el Govern, 
que s’afegirà a les que ja acumulem sobre la futu-
ra Biblioteca municipal a la fàbrica de pintures, la 
promoció de la Serreta, el pressupost municipal de 
2020 o el projecte de l’hotel de luxe a Cal Gover-
nador. Són temes que hem treballat en profunditat 
com a assemblea, que han donat peu a diversos 
plecs d’al·legacions i que, malgrat tot, la seva re-
solució no avança com és degut, ja que resten en 
una mena d’oblit o període de cura, a l’espera de 
rebre resposta. 

El tarannà d’Alternativa per Alella-CUP és pro-
positiu i participatiu, però sembla que la majoria 
absoluta del Govern és una llosa que enterra les 
altres sensibilitats presents al poble i al consistori. 
Per això, i a la vista de l’excés de zel pel que fa 
a la tutela, l’intrusisme i la burocratització que el 
Govern vol imprimir sobre el teixit associatiu, no 
tenim cap dubte que molta gent es plantejarà ma-
neres alternatives de funcionament al marge d’una 
legalitat cada cop més asfixiant.
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Toni Bernal
bernaltj@alella.cat
689 019 367

CIUTADANS 

ALELLA PRIMER-PSC Una Catalunya violeta (1a part) 

Som socialistes i feministes de manera indestriable, 
perquè socialisme i feminisme són dues cares de la 
mateixa moneda. Avancem en el segle XXI des del 
convenciment que només ho podem fer des de la 
igualtat efectiva entre homes i dones i amb l’impuls 
d’un nou pacte social que garanteixi que compartim 
de manera equitativa l’àmbit privat i el públic de la 
nostra vida. 

És necessari incorporar una visió feminista i 
d’igualtat com a valor essencial a totes les políti-
ques públiques. Les polítiques públiques han d’im-
pulsar aquest pacte que comporta, inexcusable-
ment, una nova cultura organitzativa des del punt 
de vista social i econòmic i implica desterrar tota 
mena de discriminació de gènere fruit de la soci-
etat patriarcal en què s’inspira el nostre món. Una 
nova mirada lliure de micromasclismes que contri-
bueixen a normalitzar socialment el masclisme, que 
requereix altes dosis d’empatia, de compromís per 
part del conjunt de la societat, de generositat en 
tant que necessita renúncies a privilegis molt as-
sentats i en la que és imprescindible, a més, no 
posar per davant dels drets humans els desitjos in-
dividuals, siguin aquests d’homes o de dones. Uns 
desitjos que sovint estan lligats al neoliberalisme 
i, per tant, molt allunyats de la justícia social que 

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

Alella 2020, molts reptes per endavant 

Estimats veïns, soc en Toni Bernal, nou regidor de 
Cs a Alella. Des d’aquí dir-vos que em teniu a la  
vostra disposició per al que necessiteu.

A Cs defensem un model d’Ajuntament que no 
sigui la seu d’un partit polític o dels partits que go-
vernen, que tingui com objectiu principal una admi-
nistració eficaç en interès de tots els seus ciutadans 
i l’eficient gestió dels recursos públics, essent extre-
madament austers en la seva utilització.

Tenim clar que és necessari prioritzar els ser-
veis de sanitat, educació o serveis socials que si-
guin competència dels ens locals per sobre d’al-
tres partides pressupostàries; així com defensar el 
compliment de les lleis i les sentències judicials i 
el respecte a l’Estat de Dret i al nostre ordenament 
democràtic.

Al ple del mes de gener es va presentar una 
moció de manera conjunta per part dels grups de 
l’oposició per impulsar mesures per millorar la se-
guretat i que finalment no va prosperar per manca 
de voluntat del grup de govern. 

Un dia desprès el nostre alcalde impulsa una 
campanya “per canviar les lleis penals a España”…
un brindis al sol ja que aquestes ja es van endurir a 
l’any 2015 i sembla missió impossible al Congrés 
espanyol.

Continuarem demanant totes les mesures al 
nostre abast perquè Alella sigui un poble segur.

Al darrer ple del mes de febrer ens varem afegir 
a la moció per declarar Alella municipi feminista.

Donada la proximitat del Dia de la dona us re-
cordem el manifest feminista liberal de Cs que s’ex-
pressa de la manera següent:

1. El feminisme és una causa de tots, no és 
patrimoni de ningú.

2. Mai hi haurà igualtat sense llibertat.
3. El feminisme és necessari i queda molt camí 

per a la igualtat.
4. Que cap dona tingui que escollir entre la seva 

carrera i la seva família.
5. Feminisme no és dir « portavozas », és can-

viar polítiques.
6. El feminisme no exclou a l’home: és una ba-

talla de tota la societat.
7. El feminisme liberal posa la educació al centre.
8. Ni un pas enrere en la lluita contra la violèn-

cia masclista.
9. Ningú parla en nom de la dona: al segle XXI, 

paternalisme NO, solidaritat entre dones, SÍ.
10. La guerra de sexes és passat, el feminisme 

liberal és present i futur.
Salutacions.

reclamem des del socialisme. 
Tenim al davant reptes que hem d’afrontar amb 

urgència i amb decisió. Reptes per als quals no 
valen excuses i que necessiten polítiques valentes. 
El feminisme ha viscut en els darrers anys un nou 
impuls a escala mundial, però molt especialment 
a casa nostra. Ens en podem sentir contents, cer-
tament, perquè hem recolzat socialment i política-
ment un moviment que no té marxa enrere. Però, 
lluny de conformar-nos, aquesta onada violeta ha 
de provocar l’impuls definitiu cap a la igualtat real. 
Com a feministes, som combatents i exigents da-
vant l’amenaça real que suposa el retorn dels dis-
cursos retrògrads i contraris als drets de les dones, 
que estan creixent i s’estan reproduint de la mà de 
la radicalització dels partits de dretes i de la ultra-
dreta i que beuen del postmasclisme. 
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Acords del Ple
PLE EXTRAORDINARI DEL 16 DE GENER / PLE ORDINARI DEL 30 DE GENER.  Més informació a www.alella.cat/plens 

Moció dels grups municipals ERC+SxA, JxCAT i AA-CUP 
de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respec-
te al President Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras.
El Ple extraordinari i urgent del 16 de gener va aprovar una 
moció presentada per ERC+SxA, JxCAT i AA-CUP de rebuig 
a les resolucions de la Junta Electoral Central i del Tribunal 
Suprem, per inhabilitar al President de la Generalitat, Quim 
Torra, i per no acceptar la immunitat d’Oriol Junqueras. 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, JxCAT, AA-CUP i 
l’abstenció de Gd’A i AP-PSC 
Renuncia de la regidora de Ciutadans, Susana Alonso.
El Ple del 30 de gener va quedar assabentat de la renun-
cia a l’acta de regidora de la portaveu del grup municipal 
Ciutadans, Susana Alonso, amb data del 16 de gener. 
El Ple queda assabentat
Modificació de règim retributiu del regidor d’Alella Primer-
PSC, Cristóbal Zueras.
El Ple del 30 de gener va quedar assabentat del decret 
d’alcaldia pel qual s’autoritza el canvi de règim de retribu-
cions sol·licitat pel portaveu d’Alella Primer-PSC, Cris-
tóbal Zueras, que passa del règim d’assistències al de 
dedicació parcial del 35% de la jornada laboral amb una 
retribució bruta anual de 10.200€.
El Ple queda assabentat

Vot telemàtic a les sessions plenàries
El Ple del 30 de gener va aprovar les condicions segons 
les quals els regidors i regidores podran votar telemàtica-
ment, tal i com estableix el ROM, per als supòsits de 
maternitat o paternitat, embaràs o hospitalització per ma-
laltia o accident que impedeixi l’assistència a la sessió. 
Aprovat per unanimitat
Declaració d’especial interès d’obres a Can Magarola. 
El Ple del 30 de gener va aprovat una bonificació del 
50% en l’impost de l’ICIO a les obres de substitució i 
reparació dels tancaments de la Masia de Can Magarola. 
Aprovat per unanimitat
Adhesió al conveni marc de l’Agència de Residus de Ca-
talunya per a la recollida de paper i cartró. 
Aprovat per unanimitat
Moció presentada per JxCAT, Gd’A i AP-PSC per impulsar 
mesures de millora de la seguretat. 
El Ple del 30 de gener va aprovar una moció presentada 
per JxCAT, Gd’A i AP-PSC per impulsar mesures de millora 
de la seguretat. La moció es va aprovar amb la incorpora-
ció d’11 esmenes presentades per ERC+SxA que van ser 
aprovades prèviament amb el vot en contra de l’oposició. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, l’abstenció de 
JxCAT, Gd’A i AP-PSC i el vot en contra de AA-CUP. 

Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

Més informació a: 
www.alella.cat/consellsalut

Més informació a: 
queestudiar.gencat.cat/ca

Preinscripcions als centres educatius per al curs 2020-2021 

Del 23 de març a 
l’1 d’abril es fan les 

preinscripcions al segon 
cicle d’educació infantil, 

primària i secundària 
obligatòria. 

Segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria 
Període de preinscripció del 23 de març a l’1 d’abril (per Internet fins a les 
24h del 24 d’abril).
Els horaris per fer les preinscripcions són els següents:

Escola Fabra: de dilluns a dijous de 9 a 13.30h i de 15 a 16.30h. Diven-
dres de 9 a 13.30h.
Escola La Serreta: consulteu l’horari https://escolaserreta.wordpress.com/ 
Institut Alella: de dilluns a divendres de 9 a 14h. Dilluns de 15.30 a 17h.

Primer cicle d’educació infantil (llar d’infants)
Període de preinscripció primera quinzena de maig.

Batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i d’arts plàstiques i disseny
Període de preinscripció primera quinzena de maig. 

Programes de formació i insercció (PFI)
Període de preinscripció segona quinzena de maig. 

Cicles formatius de grau superior i d’arts plàstiques i disseny
Període de preinscripció segona quinzena de maig. 

Les preinscripcions es poden presentar al centre triat en primera opció o bé per 
Internet a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
Consulteu els centres educatius d’Alella a www.alella.cat/centreseducatius
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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 17 al 22 de març i del 14 al 19 d’abril 
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: MARÇ - ABRIL 

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
4 i 5 d’abril                                   GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
10, 11 ,12 i 13 d’abril                   BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
18 i 19 d’abril                               MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
25 i 26 d’abril                               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 a 20 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

Properes sessions per tramitar DNI electrònic: 24 d’abril (lliurament 30 d’abril) i 19 de juny (lliurament 26 de 
juny). A Can Lleonart, cal apuntar-s’hi prèviament a la Policia Local (tel. 93 555 24 12). www.alella.cat/ dnielectronic. 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

CALENDARI DEL CONTRIBUENT: GENER-ABRIL 

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

IBI (1ª fracció domiciliat )                                                       01.05.2020

REPARATRUCK
Plaça dels Germans Lleonart, 7 de març, de 10 a 13h. Plaça de l’Ajuntament, 20 de 
març, de 16 a 19h. Plaça de l’Ajuntament 4 d’abril, de 10 a 13h, i 17, 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*
El nostre hort. www.alella.cat/canlleonart.

20h Bar Casal d’Alella*
Biblioteques amb DO. Tast narrat. Miró, Manolo, Maillol i el seu paisat-
ge vinícola. Tastet enogastronòmic. www.alella.cat/bibliotequesambdo

Dimarts 10 de març

Del 13 de març al 19 d’abril, a Can Manyé* 
20.33h, Serigrafies manuals sobre seda de caràcter geomètric, de 
l’artista Ona Boix

Dimecres, dijous i divendres de 17 a 20 h. Dissabtes i diumenges d’11 a 14 h.

Exposició a Can Manyé

17.30h Can Lleonart*
Taller de cuina. Coques i pastissos. www.alella.cat/canlleonart. 

19h Can Manyé*
Audiovisual Memòria de la Terra. Xerrada amb l’autora Samira Badram. 

Dimecres 4 de març

17h Espai Jove* 
8M. Tancada de noies. www.alellajove.cat

20.30h Espai d’arts escèniques Casal d’Alella*   
8M. Elles, amb La Melancòmica. www.alella.cat/espaialella.

Divendres 6 de març

10h Porxada del Mercat Municipal 
Mercat de puces solidari. Dissabte i diumenge de 10 a 14h. 
Organitza: ADANA 

21h Restaurant Can Cabús
8M. Sopar del Dia Internacional de les Dones. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig

Dissabte 7 de març

11h Plaça de l’Ajuntament*
8M. Acte institucional. Activitats a càrrec de l’Associació de Dones 
Montserrat Roig, Associació Dones Solidàries i de la Tribu Feminista.

Diumenge 8 de març

10.30h Oficina de Turisme*
Passejada guiada. Anem per camins antics. turismealella.koobin.cat/

12h Espai d’arts escèniques Casal d’Alella*
Circ d’hivern: Joc, amb el col·lectiu LACAM. www.alella.cat/espaialella. 

Diumenge 15 de març

19h Can Lleonart*
8M. Tertúlia. Ets una mama desobedient?, amb Esther Vivas. 

Dijous 19 de març

7.30h Parada de bus de Can Lleonart*
Sortida. Les tines del Llobregat i de la Riera de Mura. 

17.30h Can Lleonart*
Taller de cuina. Ràpid i deliciós. www.alella.cat/canlleonart.

17.30h Escola Fabra*
Parlem d’educació. Descobrim el cervell per educar millor. 
Organitza: Ajuntament d’Alella, AFA Escola Fabra i Diputació de Barcelona

Dimecres 11 de març

15h Escola La Serreta*
Jornada de portes obertes. Durada: de 15 a 16.30h.

17.30h Escola Fabra*
Parlem d’educació. Descobrim el cervell per educar millor. 
Organitza: Ajuntament d’Alella, AFA Escola Fabra i Diputació de Barcelona 

Dilluns 16 de març 

8.45h Parada de bus de Can Lleonart*
Sortida. Visita guiada a la Pedrera. www.alella.cat/canlleonart 

19h Espai d’arts escèniques Casal d’Alella*
Cicle cinema social. Projecció de la pel·lícula Le Havre i posterior debat. 

Dimecres 18 de març

19.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Biblioteques amb DO. Entrevista en directe. Emprenedores del vi. 

20.30h Restaurant La Vinícola*
8M. Sopar homenatge a la sommelier Rosa Vila. 
Organitza: Associació Dones Solidàries 

Divendres 20 de març

20h Espai d’arts escèniques Casal d’Alella *
Teatre. Crimen y Telón, amb Ron Lalá. www.alellacat/espaialella

Dissabte 28 de març

20h Can Manyé*
Inauguració “20.33h”, d’Ona Boix. www.alella.cat/canmanye

Divendres 13 de març

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Biblioteques amb DO. Club de lectura. La germandat del raïm, de 
John Fante. www.alella.cat/bibliotequesambdo. 

Dijous 5 de març

19.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Biblioteques amb DO. Presentació de la plaquette Priorat en persona. 

Dimarts 17 de març

De 10 a 14h Can Lleonart*
Banc de sang. Anima’t a participar. 

11h Espai Jove*
8M. Taller de confecció de compreses de tela. www.alellajove.cat 

Dissabte 21 de març

19h Espai d’arts escèniques Casal d’Alella*
Concert de la pianista Hisako Hiseki. www.alella.cat/espaialella 

Dissabte 14 de març

9h El Bosquet*
6a edició Xtrail Sèries Alella. Informació www.xtraiseriesrun.com/

Diumenge 22 de març

17h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Biblioteques amb DO. Hora del conte. El raïm trepitjat, amb Keke Shuga. 

Dimarts 24 de març

19.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Biblioteques amb DO. Literatures amb sentits. Any Joan Perucho. 

Dimecres 25 de març

De 12 a 13.30h Oficina de Turisme*
Diumenges de Vins. turismealella.koobin.cat/

De 12 a 13.30h Oficina de Turisme*
Diumenges de Most. turismealella.koobin.cat/

Diumenge 29 de març



Fins al 31 de març
3r Concurs Instagram DO Alella #vinstagramdoalella20. Consulta’n les bases a la biblioteca.
Exposició d’una selecció fotogrà�ca de les dues edicions anteriors

Dijous 5, a les 20 h
Club de lectura i conversa amb el traductor. La germandat del raïm de John Fante

Dimarts 10, a les 20 h, al Bar Casal d’Alella
Tast narrat. Miró, Manolo, Maillol i el seu paisatge vinícola. A càrrec de Montserrat Serra
Preu: 10€, cal inscripció prèvia a la biblioteca.

Dimarts 17, a les 19.30 h
Presentació de la plaquette Priorat en persona del segell Vibop Edicions  

Divendres 20, a les 19.30 h 
Emprenedores del vi - Entrevista en directe a Claudia Acevedo d’Ànima Alella

Dimarts 24, a les 17 h
Hora del conte. El raïm trepitjat amb Keke Shuga 

Dimecres 25, a les 19.30 h
Literatures amb sentits - Any Joan Perucho a càrrec del comissari Julià Guillamon 

Biblioteca
Ferrer i 
Guàrdia

Març 2020
8a edició

LLETRES 
I VINS 2020

#bibliotequesambdo

TRIA LA VIA
SETMANA DE L'ORIENTACIÓ EDUCATIVA
DILLUNS 16 DE MARÇ, A L’ESPAI D’ARTS ESCÈNIQUES  
A10.30H 
AINAUGURACIÓ
A10.40H 
AXERRADA LES COMPETÈNCIES PER A LA VIDA, AVUI, 
a càrrec d’Eduard Vallory
A11.50H 
AXERRADA COM SUPERAR ELS ROBOTS DEL FUTUR: ELS SÚPER-HUMANS JA ESTAN AQUÍ, 
a càrrec de Miquel Nadal

DIMARTS 17 DE MARÇ, A L’ESPAI JOVE  
A19H
AXERRADA D’ORIENTACIÓ PER A LES FAMÍLIES, 
a càrrec d’Educaweb

DIMECRES 18 DE MARÇ, A L’ESPAI JOVE 
A19H
AQUÈ ÉS LA MOBILITAT INTERNACIONAL? 
Experiències de joves d’Alella

Activitats gratuïtes, inscripció prèvia al web

Assessories 
personalitzades

en la tria d'itineraris 
formatius i 
acadèmics. 

Totes les tardes


