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La corba marca el ritme
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En portada

El ritme de la pandèmia marca l’agenda 
social i cultural

Malgrat tot, seguim fent millores

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. 

Estem immersos en una de les pitjor pandèmia que es recor-
da. La crisi sanitària agreuja molt la crisi social i econòmica 
i, possiblement, els efectes a la societat tardaran mesos, si 
no anys, a ser superats.

Aquest any 2020 ha estat terriblement abrupte (també) pres-
supostàriament i, com us avançava a l’editorial d’El Full ante-
rior, l’any 2021 presenta el què possiblement serà un dels ma-
jors reptes de mandat, donada la previsió d’important davallada 
d’ingressos. En aquests moment, ja tenim la proposta de pres-
supost 2021 treballada des de la responsabilitat de garantir la 
millor gestió econòmica dels recursos públics, així com garan-
tint també l’important paper social que té l’Ajuntament. La 
nostra voluntat és aprovar-lo el proper Ple de novembre.

Malgrat tot, continuem fent millores al poble. Actuacions de 
diferent ordre que serveixen per mantenir aquella millora 
constant que ens permet continuar avançant. I el més impor-
tant, no només executem obres, també preveiem nous pro-
jectes pel demà. D’aquesta manera garantim no aturar-nos.

Aquests darrers dies s’estan finalitzant tres actuacions en di-
ferents zones del municipi: D’una banda, s’ha creat una nova 
zona d’aparcament a la riera a l’alçada del carrer Canonge. 
Amb una inversió superior a 50.000 euros, es dona solució a 
una problemàtica d’aparcament, tot reconvertint el carrer Ca-
nonge en zona sense estacionament de vehicles, i s’aprofita 
per millorar la parada de l’autobús i la zona de contenidors.

D’altra banda, s’ha actuat en els dos camins del mig, el que 
comença al Sot del Marquès i el que ho fa al Bosquet, per tal 
fer tasques de millora i manteniment. I aquests dies s’està 
actuant també en el Torrent de Rials. Aquest conjunt d’actua-
cions, que han de permetre millorar la seguretat en el transit 
de vehicles i persones, té un cost superior als 60.000 euros.

En darrer lloc, s’estan finalitzant les obres d’ampliació i remo-
delació dels espais de Serveis a les Persones, per millorar 
l’atenció a la ciutadania que requereix d’ajuts socials, que vol 
millorar la seva situació laboral o que participa del servei 
d’atenció terapèutica, entre d’altres. Aquesta rehabilitació ha 
tingut un cost proper als 70.000 euros i ha permès quasi 
doblar la superfície disponible. I tenim en marxa d’altres actu-
acions importants: la passera que ha de connectar el Camp 
Municipal d’Esports amb el poble o les millores al Pavelló Mu-
nicipal, per posar dos exemples.

Aquest és el nostre compromís: Malgrat tot, seguir fent d’Ale-
lla un poble millor!
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El coronavirus marca l’agenda 

La pandèmia avança i obliga a prendre 
mesures més contundents per evitar la 
transmissió i intentar que no es tornin 
a repetir les dramàtiques situacions de 
la passada primavera. A Catalunya, les 
mesures restrictives imposades per la 
Generalitat han anat en augment des 
de la segona quinzena del mes d’octu-
bre. Van començar el dia 15 amb el 
tancament al públic de bars, restau-
rants i centres d’estètica; deu dies més 
tard, amb l’aprovació per part de l’Es-
tat d’un nou estat d’alarma que es pre-
veu llarg, es va establir el confinament 
nocturn, entre les 10 de la nit i les 6 de 
la matinada. Cinc dies després, el 30 
d’octubre, s’endurien aquestes mesu-
res amb la limitació de la mobilitat a 
tot Catalunya durant 15 dies i les res-
triccions d’entrada i sortida als munici-
pis durant els caps de setmana.

···································································································
L’avançament de la pandèmia obliga a prendre mesures més restrictives 
per evitar al màxim el contacte social. 
···································································································

Adaptar-se als canvis dia a dia 
A través del Comitè Municipal d’Emer-
gències, l’Ajuntament ha anant seguint 
al detall una a una les mesures que 
s’anaven aplicant i adaptant les activi-
tats i els serveis municipals a cadascun 
dels nous requeriments. Així, inicial-
ment es van suspendre les activitats 
presencials a Can Lleonart i a l’Espai 
Jove, així com el Casal de la Gent Gran 
Can Gaza i al Casal d’Alella, mantenint 
en format virtual les propostes que es 
poden fer telemàticament.

El confinament nocturn i la limita-
ció dels horaris de tancament va obli-
gar a reajustar algunes de les activitats 
culturals programades i els entrena-
ments esportius per garantir el compli-
ment de les noves normatives.

Les restriccions aprovades el 30 
d’octubre van acabar de trastocar total-
ment l’agenda municipal. Els equipa-
ments culturals i esportius van haver 
de cessar la seva activitat presencial. 
La major part de les activitats culturals 
programades es van haver d’anul·lar o 
ajornar, tot i que algunes d’elles s’han 
pogut mantenir en format virtual. 

No s’ha vist afectada la programa-
ció d’arts visuals de Can Manyé. Així 
del 5 de novembre (un dia abans del 
què estava previst) al 13 de desembre 
es podrà visitar l’exposició  “A quatre 
quilòmetres i mig de l’horitzó”, de l’ar-
tista mataronina Blanca Casas Brullet. 
Com a mesura preventiva es va optar 
per fer una obertura avançada i sense 
inauguració. La Biblioteca Ferrer i 
Guàrdia  manté el servei de préstec i 
recollida de documents i ha passat a 
format digital la sessió del club de lec-
tura del mes de novembre.

Pel que fa a les activitats extraesco-
lar de dansa i música i les de l’Escola 
d’Iniciació Esportiva també s’intenta-
ran seguir per via telemàtica, mentre 
durin les restriccions. Altres activitats, 
com ara la visita de la Reparatruck i de 
la Didaltruck també han estat ajorna-

des i s’han reconvertit en format digital 
altres sessions formatives i tallers, com 
la de fer tràmits amb l’Ajuntament o les 
de treball per tirar endavant la xarxa 
comunitària cuidadora. Totes les àree-
municipals estan fent esforços per 
adaptar els seus serveis als requeri-
ments que dia a dia imposa la pandè-
mia, per tal de poder donar resposta a 
les necessitats de la ciutadania. 

Més presencia policial
La Policia Local ha intensificat la pre-
sència al carrer per controlar els hora-
ris de tancament de comerços i restau-
rants, així com la mobilitat nocturna 
dels veïns i veïnes, que només poden 
desplaçar-se per causes justificades 
entre les 22h i les 6 del matí. Igual-
ment, s’està molt atent a les reunions 
de més de 6 persones a la via pública.

Des que va entrar en vigor l’estat 
d’alarma el 13 de març s’han tramitat 
prop de 300 denuncies. La meitat cor-
responen als mesos de confinament i 
són motivades sobretot per circular per 
la via fora dels supòsits permesos. L’al-
tra part s’han realitzat a partir del mes 
de juny. Els principals incompliment 
són per fer trobades que superen el nú-
mero de persones permeses o per con-
sumir o compartir begudes al carrer. 

Noves mesures 
per aturar l’increment 
de casos COVID-19

!

Les principals denúncies 

Aquest és el llistat de les principals denún-
cies realitzades per la Policia Local des del 
14 de març i el 23 d’octubre per temes rela-
cionats amb incompliments de les mesures 
sanitàries establertes per la pandèmia. 
Circular per la via pública fora dels supòsits 
previstos a les diferents normatives 
132 denúncies
Consum compartit de begudes al carrer  
67 denúncies
Trobades de més de 6 persones  
60 denúncies
No fer ús de la mascareta  i/o no complir 
les distàncies de seguretat  
21 denúncies
Incompliments de bans municipals  
12 denúncies
Negativa a identificar-se i falta de respecte 
8 denúncies
Reunions no permeses a domicilis  
7 denúncies
Altres motius  
15 denúncies
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Des de la regidoria de Promoció Econòmica 
s’ha animat als establiments d’estètica, 
que no poden realitzar les seves activitats 
per les mesures sanitàries imposades per la 
Generalitat des del 15 d’octubre, a oferir els 
seus productes i experiències a través de la 
plataforma “Jo compro Alella”. Aquesta eina 
es va posar en marxa l’1 de juliol, de manera 
provisional, amb l’objectiu de promocionar el 
comerç de proximitat a través d’Internet dins 
de la campanya “Em quedo a Alella, jo com-
pro a Alella”. L’Ajuntament està treballant per 
millorar la funcionalitat de la plataforma. 

Comprar a casa des de casa 

Una bona part dels bars i restaurants 
d’Alella mantenen l’activitat oferint ser-
veis a la ciutadania que puguin ser 
compatibles amb les mesures preventi-
ves acordades per la Generalitat per a 
posar fre a la pandèmia, en vigor des 
del passat 15 d’octubre. 

Molts establiments han decidit no 
tancar els negocis i mantenir les cuines 
obertes per preparar menjar que pugui 
recollir-se en el mateix local o servir-se 
a domicili. És la manera que han trobat 
per no tancar totalment els seus esta-
bliments i sobreviure a la crisi sanitària, 
com ja van haver de fer durant els me-
sos que va estar vigent l’estat d’alarma.

A Alella una vintena de bars i res-
taurants segueixen cuinant per oferir 
les seves propostes gastronòmiques  a 
la població. Des de la Regidoria de Pro-
moció Econòmica s’ha volgut donar re-
colzament a aquesta iniciativa recollint 
en un cartell el llistat de bars i restau-
rants que ofereixen aquest servei i els 
telèfons de contacte, dins de les acci-
ons de la campanya Em quedo a casa, 
jo compro Alella que va posar en marxa 
l’Ajuntament el passat 1 de juliol.

Des del 30 d’octubre, l’horari per-
mès per poder portar comandes a do-
micili s’ha allargat de les 22h a les 23h 
des del 30 d’octubre. 

···································································································
Els restaurants mantenen l’activitat preparant menjar per portar a casa.

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

Dels restaurants a casa

Azahar                                   935 559 825 

Bar Restaurant Viñallonga    935 551 337 

Cal Barquer    937 505 679 

Can Miranda 935 403 205 

Can Duran         935 551 045 / 609 386 855 

Celler Jordana 931 806 678 

El Renaixement 935 408 842 

El Salero de Alella                 935 402 556 

Els Garrofers            935 401 794 

Flo Restaurant 935 552 144 

Frankfurt Parera 937 686 421 

La DO Tastet d’Alella             629 739 803 

La Magrana 935 556 970 

La Plaça d’Alella          935 409 770 

Leandre Gastro Bar              935 405 826 

Pizza a punt          935 408 806 

Restaurant La Nau                935 552 318 

Umami 935 400 621 

Vermuteria Xavi Estrany      936 815 726 

Mesures de suport a la restauració 
El Ple de l’Ajuntament, celebrat el pas-
sat 29 d’octubre de forma telemàtica, 
va aprovar dues mesures adreçades a 
donar suport a la restauració, davant la 
difícil situació que viu el sector com a 
conseqüència de les restriccions impo-
sades per frenar la pandèmia. Tal i com 
ja es va fer a la taxa de 2020, els bars 
i restaurants no hauran de pagar l’any 
vinent la taxa per instal·lació de terras-
ses a la via pública. El Ple va aprovar, 
per unanimitat, una modificació de l’or-
denança reguladora de la taxa per 
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
taules i cadires amb finalitat lucrativa, 
segons la qual, amb caràcter excepcio-
nal per tot l’any 2021 no caldrà pagar 

la quota tributària per l’aprofitament 
especial del domini públic local amb 
taules, cadires, bótes i altres elements 
anàlegs.

El Ple també va aprovar una la sus-
pensió parcial de l’aplicació dels arti-
cles 4.3 i 4.4 de l’ordenança regulado-
ra de les llicències de terrasses o 
d’establiments de restauració o assimi-
lats als espais públics, per tal de facili-
tar la instal·lació de paravents que per-
metin mantenir l’activitat a les terrasses 
a la tardor i hivern, un cop s’aixequin 
les restriccions aprovades per la Gene-
ralitat. La proposta va ser aprovada per 
tots els grups municipals a excepció de 
JxCAT, que es va abstenir. 

Cuines obertes per sobreviure a la crisi sanitària 

RESTAURANTS D’ALELLA
AMB MENJAR PER EMPORTAR I SERVEI A DOMICILI

#EmQuedoaAlella#JoComproaAlella
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L'Ajuntament ofereix una formació gra-
tuïta adreçada a tota la població i a les 
entitats del municipi per ensenyar-los a 
realitzar tràmits de l’administració a tra-
vés d’Internet. A la sessió s’ensenyarà 

L’Ajuntament a un clic 
···································································································
S’ha programat una sessió formativa per fer tràmits per Internet.

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

com presentar sol·licituds, demanar 
subvencions, certificats, canvis de do-
micili o realitzar qualsevol altre tipus de 
tràmit amb l'Ajuntament. Des de casa 
les 24 hores del dia els 365 dies de 
l'any, sense necessitat d'haver de dema-
nar cita prèvia ni haver-te de desplaçar.

La formació es farà el 12 de novem-
bre a les 18.15h de forma virtual, ate-
nent a les darreres restriccions sanitàri-
es. Les inscripcions es poden fer de la 
pàgina web de l’Ajuntament o trucant a 
l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania 
(935552339). L’Ajuntament té previst 
realitzar una altra sessió formativa en 
una data pendent de concretar. 

Més de 80 sol·licituds per demanar  
d’ajuts extraordinaris per la Covid-19
Un total de 83 famílies han presen-
tat les seves sol·licituds per aco-
llir-se a la concessió d’ajuts extraor-
dinaris convocada per l’Ajuntament 
per donar suport als veïns i veïnes 
més vulnerables, que s’han vist 
afectats per la crisi sanitària de la 
Covid-19. Els ajuts oscil·len entre 
els 100 i els 1.200 euros en funció 
de la puntuació establerta en les 
bases de la convocatòria. En la va-
loració inicial realitzada per l’àrea 
de Serveis a les Persones, la quan-
tia total dels ajuts, segons les peti-
cions presentades i la valoració de 
les sol·licituds, ascendeix a 40.300 
euros. Del total de sol·licituds,la 
major part rebran entre 300 i 800 
euros. Aquests ajuts, que poden ar-
ribar a un màxim de 1.200 euros 
serviran per fer front a les despeses 
de lloguers i subministraments (ai-
gua, gas, electricitat i telecomuni-
cacions). Les quanties varien tenint 
en compte dos criteris: la situació 
sociofamiliar i la situació econòmi-
ca de la unitat familiar. A banda 
dels ajuts extraordinaris a la ciuta-
dania, l’Ajuntament ha tramitat un 
total de 44 sol·licituds a la convo-
catòria d’ajuts al comerç. En aquest 
cas, l’ajut màxim arriba als 800 
euros, i està destinat a donar suport 
als establiments per sufragar les 
despeses de lloguer, subministra-
ments i adquisició de material per 
fer front a la pèrdua d’ingressos de-
rivada de la pandèmia. 

L’Ajuntament reprèn els processos 
selectius de personal  
L’Ajuntament va aixecar a finals 
d’octubre la suspensió dels proces-
sos selectius de les convocatòries de 
personal que estaven en marxa des 
d’inicis d’any i que van quedar atura-
des provisionalment al mes de març 
després de la declaració de l’estat 
d’alarma. En concret, es reprenen 
les convocatòries per cobrir les pla-
ces de Tècnic General de l’Ajunta-
ment (TAG), les de dos agents de la 
Policia Local i una plaça d’adminis-
tratiu/va. Aquestes convocatòries es 
troben en diferents fases de desen-
volupament. Més informació a www.
alella.cat/ofertapublicaocupacio.

Alella posa fil a l’agulla per crear 
una xarxa comunitària cuidadora  

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

Alella ha començat a donar els primers 
passos per tirar endavant una xarxa co-
munitària de suport a la comunitat, im-
pulsada conjuntament per veïnes i veïns 
del poble, entitats alellenques, la Fun-
dació Sant Francesc d’Assís i l’Ajunta-
ment d’Alella. L’objectiu d’aquesta inici-
ativa, que compta amb el suport de la 
Fundació La Caixa, és donar suport i 
acompanyament a persones que tenen 
una malaltia crònica, estan al final de la 
seva vida o pateixen solitud, per tal que 
se sentin acompanyades i cuidades. La 
xarxa té també la voluntat de ser una 
eina d’acompanyament i recolzament 
per a les famílies que viuen una situació 
de dol.

La iniciativa se centra en tres àm-
bits d’intervenció: cura i acompanya-

ment, capacitació i educació i sensibi-
lització. El treball es concretarà 
mitjançant el desenvolupament de di-
verses iniciatives relacionades amb ca-
dascun dels àmbits, com la creació 
d’un grup de voluntariat per l’acompa-
nyament, el programa de suport a per-
sones cuidadores i/o en situació de dol 
o el programa escoles cuidadores, en-
tre d’altres.

El punt de partida per a la creació 
d’aquesta xarxa, és el taller de presen-
tació i treball convocat per als dies 6 i 
7 de novembre de forma telemàtica. A 
la convocatòria —oberta a la ciutada-
nia, les entitats i les institucions— es-
tava previst, entre d’altres qüestions, 
acordar els principis comunitaris per a 
la cura i l’acompanyament i  definir el 
contingut del manifest “Alella poble 
cuidador”, amb la voluntat que pugui 
ser aprovat pel Ple municipal abans de 
final d’any. 

Per a més informació cal contactar 
amb alella@poblesquecuiden.org.
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L’Ajuntament posa en marxa la plataforma Decidim
···································································································
És una nova eina promoguda des del món local per fomentar la participació.

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

La COVID obliga a reformular el 
procés participatiu de Festa Major 

Convocatòria del Consell de Poble
L’Ajuntament té previst convocar 
una reunió del Consell de Poble, en 
el què participen les diferents enti-
tats del municipi, per al proper 17 
de novembre a les 19h. En aquesta 
trobada es donarà compte de la re-
solució de les subvencions, així 
com de les línies generals dels 
pressupostos municipals de 2021. 
A la sessió també s’informarà de 
totes les iniciatives impulsades des 
de la regidoria de Participació Ciu-
tadana, com ara la plataforma De-
cidim.Alella i els processos de par-
ticipació que es duen a terme, així 
com de l’entrada en vigor des del 
passat mes d’agost dels reglaments 
de Registre municipal i de suport i 
recursos per a les associacions i 
col·lectius d’Alella. Per tal de ga-
rantir les mesures de seguretat, la 
reunió es farà de forma telemàtica 
a través de la plataforma Zoom. El 
enllaç per poder-se connectar s’en-
viarà juntament amb la convocatò-
ria que es realitzarà a cada entitat.  

Alella ha posat en marxa la plataforma 
Decidim, una eina impulsada des de 
l’àmbit local, per promoure el debat, fo-
mentar la participació de la ciutadania i 
facilitar el seguiment dels processos par-
ticipatius i la presentació de propostes. 

Promoguda per l’Ajuntament de Bar-
celona, la Diputació i Localret, i recolza-
da i ampliada per diferents municipis de 
Catalunya que s’han fet seu aquest ins-
trument, la plataforma Decidim unifica 
en un sol espai la informació sobre els 
diferents òrgans de participació del mu-
nicipi, i les convocatòries i processos de 
participació. Permet, a més, fer un se-
guiment de les diferents fases dels pro-
cessos, garantint la transparència dels 
resultats. Decidim també facilita els me-
canismes per poder recollir propostes, 
opinions i valoracions de la ciutadania 
sobre serveis o iniciatives municipals.

Millora dels canals de participació
La posada en marxa d’aquesta nova 
eina se suma a altres iniciatives de la 
regidoria de Participació Ciutadana per 
tal de fomentar un ajuntament més 
proper i obert a la ciutadania, millorant 
els canals i sistemes de relació per tal 
d’aconseguir una major implicació en 
els projectes futurs del municipi. Així 
també s’ha fet un esforç per actualitzar 
i millorar la presentació dels recursos i 
la informació en la pàgina web de 
l’Ajuntament (www.alella.cat/partici-
pacio).

Decidim Alella tot just comença ara 
a dotar-se de contingut i s’anirà enri-
quint dia a dia amb la participació de 
la ciutadania. Poden participar tots els 
alellencs i alellenques, majors de 16 
anys donant-se d’alta a la pàgina www.
alella.cat/decidim.

El primer procés participatiu que s’im-
pulsarà des de Decidim Alella serà el de 
la diagnosi de la Festa Major. Aquest 
procés, iniciat a començament d’estiu, 
ha vist alterat el seu calendari per 
l’avançament de la Covid-19. Les jor-
nades de participació presencials pre-
vistes per al setembre no s’han pogut 
celebrar, ni tampoc es podran fer els 
debats temàtics que hi havia progra-
mats per aquesta tardor. 

Davant la incertesa de la situació, 
des de les regidories de Festes i Partici-

pació Ciutadana es planteja una modi-
ficació de les fórmules de participació 
previstes en les diferents fases, per tal 
de no endarrerir la conclusió del projec-
te. Es reforça la participació en línia, 
amb l’ampliació del termini de la reco-
llida d’opinions de la ciutadania sobre 
la Festa Major, a través del formulari 
que es troba a la pàgina web de l’Ajun-
tament i a la plataforma Decidim Ale-
lla. L’objectiu és conèixer l’opinió del 
major número possible d’alellencs i 
alellenques. 

Amb aquest procés, l'Ajuntament 
pretén recollir opinions compartides 
per la ciutadania a l’entorn d’aquesta 
celebració, per analitzar la història i la 
situació actual de la Festa Major, amb 
la voluntat d’introduir-ne millores i un 
eix identitari a partir de les conclusions 
d’aquest treball d’anàlisi col·lectiu.  

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

Procés de 
participació de 
la diagnosi de 
la Festa Major
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El Gran Recapte, la campanya anual de 
recollida que promou la Fundació Banc 
dels Aliments, serà enguany molt dife-
rent i necessària. La iniciativa s’adapta 
a les imposicions derivades de la pan-
dèmia i tindrà un format diferent per 
evitar el risc de contagi. En aquesta 
12a edició, la recollida física a les por-
tes dels supermercats serà substituïda 
per les donacions econòmiques que es 
podran fer als establiments que col-
laborin i de forma virtual fent aportaci-
ons per Internet. Els diners recaptats 
serviran per comprar aliments que, en 
el cas d’Alella, es destinaran al rebost 

Activitats previstes 

16 de novembre. Plataforma Zoom  
19h Tertúlia. “Dona i poder”, amb Jenn Diaz

24 de novembre. Espai d’Arts Escèniques 
20h Cinema. “La boda de Rosa”, de Icíar Bollaín.

25 de novembre. Plaça de l’Ajuntament 
18h Acte institucional. Accions de les associ-
acions. Espectacle de l’Escola de Dansa i Sister-
hood, amb Txell Sotas i Sílvia Bel.
3 de desembre. Espai d’Arts Escèniques 
20h Projecció i col·loqui. “Les Resilients”. 

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

El Gran Recapte s’adapta a la crisi
···································································································
Es farà del 16 al 21 de novembre amb aportacions econòmiques.

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

de Càritas, com a entitat col·laboradora 
del Banc d’Aliments. La campanya del 
Gran Recapte es farà al llarg de la set-
mana del 16 al 21 de novembre. 

El Gran Recapte a Alella
Tot i que no es requeriran tants volunta-
ris i voluntàries com en altres edicions, 
hi ha moltes formes de col·laborar-hi. 
• Fent voluntariat, explicant el contin-

gut i les novetats de l’edició d’en-
guany. Es necessiten al menys dues
persones per torn per als dies 20 i
21 de novembre.

• Fent aportacions econòmiques en les
caixes dels supermercats Sorli i Ca-
prabo en el moment de fer les com-
pres.

• Adquirint els tiquets de 3 euros que
oferiran les parades del Mercat Muni-
cipal i els establiments Can Jana i
Casa Librada. Els diners recaptats en
aquests establiments es canviaran
per productes frescos per al rebost de
Càritas.

• Fent aportacions per Internet www.
granrecapteonline.com.

• Més informació a granrecapte.com

El 4 de desembre, data prevista per a 
l’encesa de llums de Nadal
Si les circumstàncies ho permeten, 
el dia 4 de desembre és donarà el 
tret de sortida a les activitats nada-
lenques, marcades enguany per la 
pandèmia. Aquesta és la data pre-
vista per fer l’acte d’encesa de llums 
de Nadal. L’enllumenat nadalenc 
s’estendrà a diferents barris del mu-
nicipi i es renovarà i acompanyarà 
d’altres materials, que a més de 
promocionar el comerç del poble, 
també busquen il·luminar l’espai 
per intentar animar i il·lusionar les 
famílies alellenques, en aquests mo-
ments tant difícils per a tothom. 

‘Em quedo a Alella’, especial festes
Aquest Nadal quedar-se a Alella té 
premi. Dins del marc de la campa-
nya “Em quedo a Alella, jo compro 
a Alella”, des de l’Ajuntament s’es-
tan preparant un seguit d’accions 
per promoure l’activitat comercial i 
dinamitzar l’ambient de les festes 
nadalenques.
- Un concurs d’aparadors adreçat
als establiments d’Alella, amb pre-
mis de 300, 200 i 100 euros.
- Un concurs de carrers engalanats
adreçats a veïns i veïnes que convi-
uen en un mateix carrer, amb tres
premis de vals descompte dels es-
tabliments d’Alella valorats en 300,
200 i 100 euros.
- Un concurs de façanes adreçat a
veïns i veïnes d’Alella que poden
guarnir balcons, finestres i/o portes,
amb tres premis de vals descompte
dels establiments d’Alella valorats
en 200, 100 i 50 euros.
- Sorteig de 50 paneres per valor de
100 euros en vals descompte de di-
ferents establiments d’Alella. Hi po-
dran participar totes aquelles perso-
nes que realitzin compres superiors
a 20 euros en els establiments ad-
herits al sorteig i que dipositin el ti-
quet de compra com a comprovant
a l’Oficina de turisme.
Des de la regidoria de Promoció
Econòmica s’anima a la ciutadania
a utilitzar la plataforma de comerç
local www.alella.cat/jocomproaale-
lla per comprar vals regals per
aquestes festes. Més informació de
la campanya a www.alella.cat/em-
quedoaalella.

Alerta contra la pandèmia 
de la violència masclista 
L’Ajuntament no faltarà tampoc a la cita 
amb el 25N per commemorar el Dia 
Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència Masclista, en un moment 
que la situació de confinament per la 
crisi sanitària ha agreujat aquestes si-
tuacions a les llars. El programa d’acti-
vitats s’ha preparat conjuntament per 
l’Ajuntament i l’Associació de Dones 
Montserrat Roig, l’Associació Dones 
Solidàries i el col·lectiu Tribu Feminis-
ta, i inclou un aparat virtual adreçat 
especialment al jovent. Més informació 
a www.alella.cat/25N. 
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Aprovat el PMU de les instal·lacions 
esportives del carrer Ponent
El Ple de l’Ajuntament del 29 d’oc-
tubre va aprovar definitivament el 
Pla de Millora Urbana (PMU) de la 
parcel·la situada al número 8 del 
carrer Ponent, aprovat de forma ini-
cial el 23 d’abril de 2019, que pre-
veu la millora i ampliació de les 
instal·lacions esportives que existei-
xen actualment, amb la construcció 
d’una seu social, 11 pistes de pà-
del, una piscina i un aparcament 
amb 60 places. El Pla incorpora les 
preinscripcions tècniques assenya-
lades per la Comissió d’Urbanisme 
de Barcelona. Amb l’aprovació defi-
nitiva també es van desestimar les 
al·legacions presentades, referents 
als problemes d’aparcament que 
podria generar i una altra relativa 
als sorolls. La primera perquè es 
considera que hi ha suficient capa-
citat per absorbir la demanda 
d’aparcament d’aquesta instal·lació 
i la resposta tècnic i jurídica a la se-
gona perquè es tracta d’una qüestió 
que no forma part del PMU, sinó 
que caldrà analitzar-la en el projec-
te mediambiental que acompanyarà 
al projecte constructiu. L’aprovació 
definitiva del PMU va ser aprovada 
amb els vots a favor d’ERC+SxA i 
Gd’A, l’abstenció de JxCAT, Ciuta-
dans i AP-PSC i el vot en contra de 
AA-CUP. 

Les línies de bus recuperen
l’horari habitual
Des del 19 d'octubre Alella torna a 
estar connectada amb servei de 
bus amb l'Hospital Germans Trias i 
Pujol de Badalona. L'empresa Se-
galés ha recuperat l'horari habitual 
de la línia 647 (Alella -Can Ruti). 
Amb la recuperació d’aquesta línia, 
totes les línies urbanes d'Alella re-
cuperen l'horari que tenien abans 
que la declaració de l'estat d'alarma 
el passat mes de març. La línia 
690 Alella-El Masnou i la 646 Ale-
lla-Circumval·lació funcionen en el 
seu horari habitual des del passat 
14 de setembre. Les línies de trans-
port interurbà que comuniquen 
amb Barcelona també han recupe-
rat l'horari habitual, a excepció dels 
serveis del cap de setmana de la 
línia e19. 

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

Torna la Reparatruck 
La Reparatruck, el servei d’autorepara-
ció mòbil, torna a Alella per ajudar als 
veïns i veïnes a reparar aquells petits 
aparells elèctrics, bicicletes o aparells 
informàtics espatllats. L’objectiu és po-
tenciar la prevenció d’aquests tipus de 
residus, allargant la vida útil dels ob-
jectes. 

La furgoneta s’instal·la a la Plaça de 
l’Ajuntament, de 10 a 13h, i pot fer-ne 
ús qualsevol persona, sense inscripció 
prèvia. Només cal dur l’aparell que es 
vulgui reparar i la persona encarregada 
us ajudarà a reparar-lo, si és possible, 
seguint l’ordre d’arribada. 

El calendari de visites es va repren-
dre el 16 d’octubre, però s’ha vist afec-
tat per les restriccions imposades per 
la Covid i s’han hagut d’ajornar les visi-
tes previstes per a l’1 i el 13 de novem-
bre. Les altres cites programades són el 
4 i 20 de desembre i el 9 i 24 de gener. 

Una nova proposta: la Didaltruck 
A més de la Reparatruck aquest mes 
de novembre estava prevista l’estrena 
d’una nova iniciativa de foment del re-
ciclatge i la sostenibilitat: la Didaltru-
ck, un servei mòbil d’assessorament 
tècnic en arranjaments i upcycling tèx-
til, gratuït i adreçat a tota la ciutada-
nia. Es tracta d’un vehicle amb una 
costurera, les eines i els mitjans neces-
saris per poder portar a terme els ar-
ranjaments o les transformacions. 

L’objectiu és promoure la reparació 
i la reutilització, fomentant el canvi 
d’hàbits de consum per allargar la vida 
útil de la roba. Es podran reparar o re-
convertir peces de roba amb l’ajuda 
dels mitjans i els coneixements que 
ofereix aquest servei mòbil. 

La primera visita programada per al 
8 de novembre s’ha hagut d’ajornar. Les 
següents cites, si les condicions sanità-
ries ho permeten, el 21 de novembre i 
el 14 de desembre. 

Igual que ja es va fer l’any passat 
amb la Reparatruck, la visita de la Did-
altruck és un recurs que l’Ajuntament 
posa a disposició de la ciutadania en el 
marc de les activitats programades 
amb motiu de la Setmana Europea per 
la Prevenció de Residus, que enguany, 
se celebra del 21 al 29 de novembre. 

Avançant cap a l’Agenda 2030
L’Ajuntament té el ferm propòsit de tre-
ballar per aconseguir un món més just, 
sostenible i equitatiu, tal i com es re-
cull als objectius de l’Agenda 2030 
aprovada per la ONU l’any 2015.  Des 
de les àrees de Cooperació Internacio-
nal i Participació Ciutadana, amb el 
suport de la Diputació de Barcelona, 
s’ha iniciat un treball per tractar 
d’adaptar i d’alinear les polítiques pú-
bliques municipals als 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) 
que els països i les institucions han de 
complir, avançant cap al desenvolupa-
ment de l’Agenda 2030.

La primera part d’aquest treball és 

la realització d’una diagnosi sobre l’es-
tat actual dels objectius a nivell local, 
que es preveu acabar a final d’any i 
que anirà seguida d’un pla d’acció pre-
vist per  l’any vinent.  

Per avançar en els objectius és fo-
namental el treball transversal entre les 
diferents àrees. Així es va posar de ma-
nifest a la sessió formativa sobre 
l’Agenda 2030 i els ODS realitzada el 
29 d’octubre. A la trobada virtual, en la 
què van participar una trentena de per-
sonal tècnic i polític de l’Ajuntament, 
es van posar sobre la taula alguns dels 
aspectes més destacats d’aquest com-
promís.
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Can Manyé mira a l’horitzó 
···································································································
Fins al 13 de desembre es pot visitar l’exposició de Blanca Casas Brullet.

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

L’activitat a Can Manyé no s’ha vist in-
terrompuda per les restriccions de la 
pandèmia. Del 5 de novembre —un 
dia abans del que estava previst per 
salvar les prohibicions de mobilitat en-
tre municipis del cap de setmana— i 
fins al 13 de desembre, l’espai d’art i 
creació ofereix la possibilitat d’endins-
ar-se en l’univers artístic de Blanca Ca-
sas Brullet (Mataró, 1973) a través de 
l’exposició “A quatre quilòmetres i mig 
de l’horitzó”. 

 

La major part dels programes de Festa 
Major compresos entre els anys 1927 i 
2019 podran ser consultats a través 
d’Internet gràcies a la seva digitalitza-
ció i inclusió en la plataforma Trenca-
dís, un dipòsit digital de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals que té per ob-
jectiu promoure i difondre la cultura 
local i preservar i facilitar l’accés a 
aquelles col·leccions úniques i valuo-
ses de les biblioteques. 

Prop de 100 anys de programes 
de Festa Major en format digital

És tracta d’un recurs que ofereix la 
Diputació de Barcelona i que la Biblio-
teca Ferrer i Guàrdia ha decidit aprofi-
tar per treure a la llum i posar a l’abast 
de tothom el ric i ampli material de la 
programació festiva que guarda en els 
seus arxius. Així, el passat 23 d’octu-
bre es van lliurar a l’empresa Dinser 
SL, encarregada de la digitalització, 
diverses caixes amb tot el material del 
fons de la biblioteca: que inclou pro-
grames festius que abasten el període 
que va de 1927 al 2019. De tot aquest 
anys, només falten alguns programes 
(1928, 1930, 1936, 1937 i 1938).

 
Aportacions privades
El fons documental de la biblioteca es 
complementa amb el material aportat 
per la cessió de diferents exemplars pro-
cedents de col·leccions particulars: els 
programes de la Festa Major de 1940, 
cedit per Josep Prat, i el de 1931, cedit 
per Jordi Vilaseca. Aquest veí també ha 
aportat diferents programes de ball del 
període comprés entre els anys 1897 i 
1933. L’Ajuntament agraeix la cessió i 
demana la col·laboració ciutadana per 
poder completar la col·lecció amb els 
programes que falten.

Llicenciada en Belles Arts, l’artista 
maresmenca ha exhibit el seu treball 
en exposicions col·lectives i individuals 
tant a Catalunya com arreu del món.

L’obra que exposa a Alella ens con-
vida a mirar en totes direccions i al 
nostre propi interior, a partir d’un recull 
de peces realitzades amb materials i 
formats ben diferents, que intenten fer-
nos reflexionar sobre qüestions que 
amenacen un horitzó en canvis cons-
tants: el nostre i el de tothom.

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

Nova visita del banc de sang
L’Ajuntament i la Fundació Banc de 
Sang organitzen una nova sessió de 
donació a Alella. Serà el 14 de no-
vembre, de 10 a 14h i de 17 a 
21h, a Can Lleonart. Per poder par-
ticipar cal fer reserva prèvia a do-
narsang.gencat.cat. La donació es 
farà amb totes les garanties sanità-
ries per tal d’evitar el risc de contagi 
de la Covid-19. S’anima a la pobla-
ció a participar en aquesta recollida 
de sang, tant necessària en un mo-
ment de crisi sanitària actual.

El Museu d’Art de Cerdanyola acull 
una exposició de Can Manyé
Can Manyé segueix exportant les 
seves iniciatives artístiques arreu de 
Catalunya i establint sinergies amb 
altres centres de creació. La darrera 
col·laboracio ha estat amb el Museu 
d’Art de Cerdanyola, que ha acollit 
del 13 de setembre al 8 de novem-
bre l’exposició “Ideari de Latung La 
La”, de David Ymbernon. La mos-
tra, produïda per Can Manyé, que 
es va poder visitar a Alella  del 3 de 
maig al 16 de juny de 2019 en el 
marc dels Espais de Poesia, va des-
pertar l’interès de diversos museus 
del país. A més del museu de Cer-
danyola, també s’han interessat per 
aquesta l’exposició el Museu d’Art 
Contemporani de Mataró, on es po-
drà visitar l’any vinent.

El material es va lliurar el 23 d’octubre per ser digitalitzat. 
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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 Sense treva 

Les dades sobre la COVID19 són molt preocupants. 
Les mesures per combatre la malaltia xoquen con-
tra la lluita per salvar la nostra economia. L’equilibri 
és tant difícil i els sacrificis en són tants que és 
difícil veure un horitzó clar, però això no implica 
defallir ni deixar de fer el que hem de fer, i la prin-
cipal mesura és vetllar per la nostra vida i la de la 
gent del nostre entorn. Aplicant aquesta premissa i 
no caure en riscs innecessaris és la millor mesura 
particular per lluitar contra la malaltia i col·laborar 
de forma decidida en la supervivència de la nostra 
economia.

En els propers dies presentarem propostes per 
pal·liar la caiguda dels ingressos a l’Ajuntament, 
ja que l’objectiu és que els serveis no disminuei-
xin i sigui innecessària una nova pujada d’impostos 
després de la patida aquest any amb un increment 
desproporcionat del 10% de l’IBI.

No és qüestió de crítica sinó de sentit comú 
atorgar d’una vegada les ajudes al comerç local 
promeses al maig. Sis mesos després, encara no 
s’ha rebut cap dels diners 60.000 euros promesos 
al comerç. Una quantitat minsa per un problema 
molt gran que, a sobre, arriba tard. I la justificació 
dels processos administratius no val. El que han de 
fer és espavilar i donar solucions en temps real. Els 

Gràcies!!!

Taxes de contagi, risc de rebrot, incidència acu-
mulada, pcrs... Des de fa uns mesos tots aquestes 
paraules  s’han integrat al nostre dia a dia. Tot-
hom hem de jugar a tenir estudis de matemàtiques 
i ciències intentant entendre xifres, conviure amb 
incerteses i fent hipòtesis de quines situacions fu-
tures haurem de superar. Però darrere de cada nú-
mero hi ha una història, hi ha persones que estan 
patint problemes de salut i situacions econòmiques 
adverses.

A Alella no som una excepció, ja fa uns dies que 
ens situem en un índex de risc de brot qualificat de 
molt alt i que els casos positius diagnosticats en les 
darreres setmanes se situen per sobre de 30 nous 
casos positius per setmana al poble. La tendència 
no és bona i de nou hem de prendre accions indi-
viduals i col·lectives per poder millorar la situació. 
Hem d’interioritzar el lema DISTÀNCIA, MANS, 
MASCARETA, així com reduir l’activitat social als 
grups de confiança, de màxim 6 persones, tot evi-
tant menjar i beure fora del grup de convivència. És 
vital per protegir-nos entre nosaltres.

La situació de l’activitat econòmica també és 
molt difícil. En aquestes darreres setmanes hem 
vist com, de nou, la nostra restauració i hostaleria 
ha hagut de reduir la seva activitat dràsticament 

negocis no disposen de temps il·limitat.
Un altre problema són les solucions que pre-

tenen dinamitzar el comerç local. La campanya 
“jo compro a Alella”  (no contractada a Alella, per 
cert) pretenia incorporar una plataforma online que 
facilités als nostres comerços la seva digitalitza-
ció, adequant-los a les noves realitats del mercat i 
les necessitats dels consumidors. Per dur a terme 
aquesta dinamització han contractat a una assesso-
ra jurídica enlloc d’una experta en marketing digi-
tal. Fer el mateix de sempre i que ja no serveix però 
que ens costarà uns 105.000 euros per 3 anys. Un 
sense sentit. 

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 

amb l’única oportunitat de poder oferir servei a do-
micili o de recollida als establiments. I una situació 
pitjor en el sector d’estètica on s’ha hagut de baixar 
les persianes del tot arrossegant totes les inversions 
dutes a terme per poder realitzar l’activitat en es-
pais lliures de COVID.

I darrera de cada història, hi ha una família que 
pateix totes les incerteses i angoixes per tirar enda-
vant. Des d’aquest Govern no volem deixar a ningú 
enrere i per aquest motiu hem creat els ajuts ex-
traordinaris per a persones amb uns barems molts 
amplis perquè tothom hi pugui tenir cabuda: perso-
nes a l’atur, afectades per un ERTO, autònomes que 
hagin cessat l’activitat o reduïts els seus ingressos a 
causa de la pandèmia, combinades amb situacions 
socials i familiars.

Per això, des del nostre col·lectiu volem dema-
nar a la ciutadania una doble acció per combatre 
la COVID. D’una banda no abaixem la guàrdia en 
totes les mesures de prevenció i d’altra banda, re-
colzem el conjunt dels nostres establiments, do-
nem-los visibilitat fent que segueixin treballant. Per 
a això cal quedar-nos a Alella per comprar a Alella, 
especialment en les compres nadalenques dels pro-
pers dies. 

Com sempre, entre tots i totes ens en sortirem.

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 Gent solidària

L’Agrupació de Gent d’Alella, ens volem adherir i 
donar tot el nostre suport a la iniciativa que l’Ajun-
tament està promocionant de cara a les properes 
dates.

Són temps difícils per a tots, però per a alguns 
són especialment difícils. I per això la gent solidà-
ria ara és quan més s’ha de fer notar. La població 
sempre ha estat solidària i empàtica front les adver-
sitats, però ara creiem que cal estar especialment 
compromesos.

Moltes són les iniciatives.
N’hi ha de particulars, d’ajudar al més proper 

amb qualsevol estil de format. Segur que tots co-
neixem gent que necessita de nosaltres. Gent que 
fa uns mesos tirava com podia o simplement tirava, 
i de cop i volta les circumstàncies li han canviat.

N’hi ha de comunitàries i que es realitzen peri-
òdicament, com per exemple les donacions econò-
miques i d’aliments a Càritas.

El Gran Recapte d’Aliments inicia una nova edi-
ció, aquest cop de manera diferent. Davant les me-
sures COVID no hi haurà recollida física d’aliments, 
però es podran fer donacions econòmiques ens els 
establiments Alellencs que col·laboren realitzant 
donacions per Internet. Els diners recaptats ompli-
ran el rebost de Càritas.

Mark Ullod 
ullodlm@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Tics autoritaris

Acaba l’any 2020 i seguim amb una incertesa ter-
rible: només sabem que cada vegada tenim les lli-
bertats més restringides i no sembla que l’horitzó 
sigui gaire clar ni esperançador. 

A Alella continuem tenint molta sort, ja que les 
dades de població afectada per la Covid-19 són in-
feriors a les de l’entorn metropolità i ciutats com 
Mataró o Granollers, tot i la proximitat. 

La situació és realment greu i ens hem de cons-
cienciar de la importància de seguir les recoma-
nacions de les autoritats sanitàries. Tanmateix, cal 
destriar bé el gra de la palla, ja que massa sovint 
les mesures per afrontar la pandèmia es confonen 
amb la voluntat de control social. Nosaltres advo-
quem per accions proactives, com el foment del 
teletreball o els ajuts directes als sectors socials 
i econòmics més afectats per les restriccions, en 
comptes d’implantar un toc de queda amb reminis-
cències militars. 

Dissortadament, sembla més que probable que 
es farà un altre confinament per provar d’aplanar la 
corba provocada per la segona onada, i això agreu-
jarà la crisi que patim des de fa tants anys. 

Des del govern municipal s’han impulsat un se-
guit ajuts al comerç local i a les famílies més vulne-
rables que són benvinguts, però ens agradaria que 

La campanya es farà del 16 al 21 de novem-
bre, i a banda de fer donacions a les botigues i su-
permercats, també es podrà realitzar via web dels 
bancs d’aliments.(www.granrecapteonline.com)

Com cada any, és bàsica la feina feta per tot el 
grup de voluntaris, que realitzen acompanyament 
des de l’inici de la campanya fins al final. Des 
d’aquí el nostre reconeixement, suport i admiració 
per a aquest gran grup.

Des de Gent d’Alella animem a tota la ciutada-
nia a col·laborar a cadascú dintre les seves pos-
sibilitats. Sigui quina sigui la iniciativa, cal que 
empatitzem i que ens sensibilitzem front totes 
aquestes circumstàncies, perquè també serà una 
manera ben maca i emocionant de sortir d’aquesta 
pandèmia i de deixar de pensar per una estona  en 
nosaltres mateixos.

Entre tots ens en sortirem!!

aquestes iniciatives fossin col·legiades i tractades 
en el marc del Pacte Local per la Recuperació, amb 
especial atenció als col·lectius més desafavorits.  

Aprovar un reglament estètic de terrasses per 
a la restauració ens sembla una mica frívol en un 
moment com aquest, i autoritzar un club de pà-
del elitista a Can Teixidor sense mantenir un debat 
urbanístic amb els grups de l’oposició ens sembla 
fora de lloc. 

No volem torpedinar per sistema cap projecte, 
però el coronavirus ha paralitzat la nova biblioteca, 
la vida esportiva i la vida cultural del poble, i de 
ben segur que aturarà moltes altres coses. A més 
de reorientar les prioritats econòmiques, la situació 
actual hauria de fer-nos replantejar seriosament les 
necessitats reals de tota la ciutadania. 

Cuideu-vos i cuidem-nos, que el camí serà llarg 
i tortuós. Molta sort a tothom.

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 Reclamem ajudes a fons perdut als sectors de la restauració, comerç i oci 

La pandèmia està afectant de forma molt especial 
als sectors de la restauració, comerç i oci el que ens 
ha obligat a cercar solucions concretes als proble-
mes concrets de cada sector, des de mesures profi-
làctiques a econòmiques.

Al mes de juny es va presentar el document 
“Medidas para la reducción del contagio por el 
coronavirus SARS-CoV-2” elaborat pel comitè de 
tècnics constituït per l’Instituto para la Calidad Tu-
rística Española en col·laboració amb la Federación 
Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos 
España de Noche.

A mitjans del mes d’agost el Gobierno de Es-
paña, per boca del ministre de Sanitat, Salvador 
Illa, va anunciar una sèrie de mesures destinades 
a frenar l’augment de contagis a Espanya. Moltes 
d’elles centrades en l’hostaleria i l’oci nocturn, que 
es van demostrar com a origen de diversos dels fo-
cus detectats després de l’estat d’alarma, per l’in-
compliment reiterat de les directius i recomanaci-
ons establertes. 

En aquell moment, la patronal de l’oci Nocturn 
ja va reclamar a les comunitats autònomes ajudes. 

El Gobierno de España va actuar, facilitant a 
aquest sector l’aplicació de l’eina de l’Expedient de 
Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) que facili-

Cristòbal Zueras
zuerasrc@alella.cat

COVID versus economía

Desde nuestro grupo municipal volvemos a insistir en 
lo más importante este año, la salud.  Por eso quere-
mos dar ánimos a nuestros vecinos y pedirles sobre 
todo responsabilidad, y que exijan a sus gobernantes  
eficacia en las medidas sanitarias, que destinen los 
recursos públicos en estos delicados momentos,  a 
los más vulnerables,  y que se apoye a aquellos sec-
tores que tienen que dejar de trabajar o cerrar sus 
puertas  y que dejan de tener ingresos para poder 
cumplir con las obligaciones que les imponen.

Este mes el Gobierno Municipal presenta su 
presupuesto para el año 2021, con la mano exten-
dida al resto de grupos para apoyarlo y elaborarlo.    
Todavía nos preguntamos como se hubieran pagado 
los 5.000.000€ de la biblioteca municipal…en un 
presupuesto de 12mill de € cuando poco más de 
4.000.000 de € son gastos de personal….

Los principales ingresos del Ayuntamiento son 
el IBI (5,4 mill.), el IIVTM (la plusvalía municipal al 
transmitir un inmueble 1,8 mill.), la tasa de recogi-
da de basuras (0,61 mill) el IVTM (el impuesto de 
circulación 0,5 mill) y el ICIO ( impuesto por hacer 
construcciones u obras 0,3mill).

La segunda partida más importante (2,13 mill) 
es la participación en los ingresos del Estado, que 
este año están derrumbándose y afectaran grave-

mente a los presupuestos del 2022-2023.
Visto lo cual, y dada la grave crisis económica, NO 

apoyaremos subidas de IMPUESTOS en los próximos 
presupuestos, ni que se sigan financiando a la AMI u 
otras asociaciones con fines independentistas.

Pediremos que se rebaje el IBI a los sectores 
económicos más afectados por la crisis del co-
vid-19 para que puedan seguir funcionando, así 
como apoyar la instalación de todo tipo de energía 
limpia en las viviendas antiguas o de nueva cons-
trucción y se siga fomentando el uso vehículos  no 
contaminantes.

En otro ámbito de cuestiones, seguiremos apo-
yando al Gobierno Municipal para reforzar todo tipo 
de medidas que eviten los robos en viviendas o a 
particulares y la erradicación de comportamientos 
incívicos de algunos jóvenes reincidentes.

Seremos exigentes con la concejalía de Promo-
ción Económica para reconstruir la economía del 
municipio y dinamizar todo tipo de actividades que 
ayuden a reactivar la economía del municipio y a 
fomentar la creación de empleo en Alella. 

Por último, estamos a disposición de todos los ve-
cinos para mejorar la forma de hacer las cosas y para 
trasladar al Gobierno todas las ideas que nos planteéis.

MUCHA SALUD Y ANIMO para todos.

Toni Bernal
bernaltj@alella.cat
689 019 367

ta exempcions de quotes a la Seguretat Social de 
l’aportació empresarial i a les quotes de recaptació 
conjunta: en empreses de menys de 50 treballa-
dors el 80% de l’aportació empresarial reportada 
durant el període de tancament, i en les de 50 o 
més treballadors el 60%.

Les circumstàncies han fet que la Generalitat 
anunci l’aplicació del PROCICAT, més sever que les 
mesures consensuades anteriorment esmentades 
alhora que ha anunciat una partida d’ajudes al sec-
tor de la restauració i el comerç sense concretar-les.

Per això els socialistes exigim que l’anunci fet 
pel govern de la Generalitat de Catalunya de dispo-
sar d’una partida de 40 milions per ajudes al sector 
de la restauració i el comerç, sigui real i efectiu i 
siguin ajudes a fons perdut, directament vinculades 
a poder pagar lloguer de locals, sous del personal 
contractat per tal d’evitar tancaments de negocis i 
empreses relacionades en aquests sectors.

I especialment volem donar total suport a tre-
balladors i treballadores, i empresaris d’aquest 
sector, que ja va quedar molt afectat el passat mes 
de març amb el tancament de l’activitat al llarg 
de més de dos mesos, i que ara, amb aquestes 
noves mesures tornen a veure com han d’abaixar 
persianes. 
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‘Directe amb l’Alcalde’ i canals de comunicació amb l’Ajuntament

‘Directe amb l’Alcalde’ 
Els primer dimarts de cada mes, a les 19 h, a través del Facebook personal de l’Alcalde.

Ajuntament d’Alella
La web www.alella.cat, l’aplicació alellAPProp i les xarxes socials.

Oficina d’Atenció a la Ciutadania
Dubtes alella.oac@alella.cat o 93 555 23 39 (de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h) o 
presencial amb cita prèvia. Tràmits 24 h/365 dies: www.alella.cat/tramits i tràmits 
presencials amb cita prèvia.

Whatsapp de ciutadania
On poder dirigir qualsevol dubte, pregunta, proposta o idea 617844287.

ORGT per a taxes i impostos
Trucant a l’Organisme de Gestió Tributària  
934729191 / 674797490 o per correu-e: orgt.alella@diba.cat

Promoció Econòmica
Finestreta única d’entrada: 637737075. 
Grup unidireccional per rebre informació supramunicipal o mesures locals d’interès. Envia 
la frase “PROMOCIÓ ECONÒMICA RESPON” al mateix mòbil 637737075.

OAC

617 844 287

Organisme de
Gestió Tributària

637 737 075

promoció 
econòmica 

respon

alella.cat

@marcalmendro

LIVE

Acords del Ple
PLE ORDINARI DEL 29 DE JULIOL 2a part.  Consulteu les vídeo actes dels plens municipals a www.alella.cat/plens

Moció en suport a les nenes, nens i joves i clubs i entitats 
esportives presentada per JxCAT, Gd’A i AP-PSC. 
El Ple no va aprovar una moció presentada per JxCAT i 
Gd’A, a la qual també es va adherir com a proposant AP-
PSC, en la què s’insta a l’Ajuntament a continuar donant 
suport, mantenint en la seva totalitat el nombre de sub-
vencions i imports de les mateixes a totes les entitats es-
portives del municipi i a estudiar alternatives per ampliar 
les ajudes als clubs i entitats esportives. 
Rebutjada amb els vots a favor de JxCAT, AA-CUP, Gd’A, 
Cs i AP-PSC i el vot en contra d’ERC+SxA 
Moció contra la intervenció dels estalvis dels ajuntaments 
per part de l’Estat.
El Ple va aprovar una moció transaccionada pels grups muni-
cipals de Cs i ERC+SxA, en la què, entre d’altres qüestions, 
s’exigeix al Govern de l’Estat que agilitzi i permeti la utilitza-
ció del superàvit acumulat dels ajuntaments per poder refor-
çar les polítiques socials i de reactivació econòmica i el com-
promís de no sostreure el superàvit acumulat dels 
ajuntaments. 
Aprovat per unanimitat 
Moció per preservar i fer efectiva la conciliació laboral i la 
reducció de la bretxa salarial en la situació agreujada per 

la crisi de la Covid-19. 
El Ple va aprovar una moció presentada per ERC+SxA  
i Cs en la què es demana al Govern de l’Estat un pla 
específic i urgent amb mesures i accions de conciliació 
per a treballadors/es amb fills o amb tasques de cures 
amb l’objectiu de fer efectiva i real la conciliació de la
vida, personal, professional i familiar agreujada per les 
conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19.
Aprovat per unanimitat.
Moció sobre la participació del món local en la gestió 
dels fons provinents del pla de recuperació per a Europa. 
El Ple va aprovar una moció transaccionada pels grups 
municipals d’AP-PSC, JxCAT i AA-CUP, en la què, entre 
d’altres qüestions, s’insta al Govern de l’Estat a la trans-
ferència a Catalunya dels 30.000 milions d’euros que la 
Generalitat reclama d’aquests 140.000 milions d’euros 
que es destinaran al conjunt de l’Estat, d’acord amb el 
pes demogràfic i la seva contribució al PIB. A més, 
s’insta a la Generalitat de Catalunya a pactar amb les 
Diputacions i entitats municipalistes els mecanisme de 
repartiment i gestió dels fons entre els municipis. 
Aprovat amb els vots a favor de JxCAT, AA-CUP, AP-PSC 
i l’abstenció d’ERC+SxA, Gd’A 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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:  NOVEMBRE - DESEMBRE

7-8 de novembre  GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
14-15 de novembre  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
21-22 de novembre  BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
28-29 de novembre  GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08 
5-6 de desembre  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42  
8 de desembre  BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83   
12-13 de desembre  BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83    
19-20 de desembre   GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
25 de desembre            MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
26 de desembre  BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83  
27 de desembre            MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
Guàrdies de les farmàcies d’Alella: Bernal: dissabte de 17 a 20.30 h i diumenge de 9.30 a 13.30 h. 
Gómez i Martínez: dissabte de 17 a 20 h i diumenge de 10 a 13 h. 
Servei de guàrdies de les farmàcies del Masnou: 93 555 33 08 - 93 555 04 03 

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

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55
De dilluns a dijous de 15.30 a 20 h
Divendres 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 20 h

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95
www.uesports.cat

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 dimecres a diumenge de 10 a 14.30 h. Divendres i dissabte 
de 10.a 14.30 h. Dilluns i dimarts tancats

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

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

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 DNI electrònic: consulteu la pàgina www.alella.cat/dnielectronic. Cal apuntar-s’hi prèviament a la 
Policia Local (tel. 93 555 24 12). 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

CALENDARI DE CONTRIBUCIONS: OCTUBRE / DESEMBRE

IBI 3a FRACCIÓ DOMICILIAT              02.11.2020

IBI 4a FRACCIÓ DOMICILIAT                                01.12.2020

IBI RÚSTIC I RÚSTIC CONSTRUÏT           04.09.2020    a    05.11.2020

IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES   18.09.2020    a    18.11.2020

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS      01.09.2020    a    02.11.2020

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS      25.09.2020    a    26.11.2020

DEIXALLERIA MÒBIL
Del 24 al 29 de novembre i del 22 al 27 de desembre (25 i 26 tancat)
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.

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.

REPARATRUCK
Plaça de l’Ajuntament, de 10 a 13h. 
4 i 20 de desembre i 9 i 24 de gener (si la situació ho permet) 
Servei d’autoreparació. Porta els teus aparells espatllats i t’ajudaran a reparar-los! 

Els horaris es poden veure afectats per les 
mesures preventives imposades per la COVID-19
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L’agenda s’ha vist afectada per les 
mesures sanitàries imposades per 

frenar la COVID-19.

Consulteu l’agenda al web  
www.alella.cat per estar al cas 

dels últims canvis.

5 nov. al 13 des. 2020
a Can Manyé 
Dijous 5 de novembre a partir de les 18.30h

Horari:
Dimecres, dijous i divendres de 17 a 20h 
Dissabte i diumenge d’11 a 14h




