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Més i millors espais 
 Servei a les Persones s’amplia i guanya espais per millorar 
l’atenció personalitzada i els treballs grupals. 
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Persones 

Participar és cosa de tots i totes

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 alellAPProp i seguiu-nos a facebook,  twitter, instagram i youtube. Foto de portada @GerardToledano

La participació ciutadana és un dels principals objectius 
d’aquest mandat. Tenim una bona base i, per això, apostem 
per seguir treballant en aquesta línia i avançar en la qualitat 
de la participació al poble. Volem equiparar-la al mateix nivell 
d’excel·lència que tenim en altres àmbits del nostre municipi.

Just començar el mandat, vam reforçar el personal de l’àrea 
i, al cap de poc, vam aprovar nous reglaments amb drets, 
deures i recursos per a les associacions i col·lectius d’Alella. 

Fa poques setmanes, sumàvem Alella a la plataforma Deci-
dim, una gran eina de participació telemàtica on ja rondem les 
cent persones inscrites. En aquesta nova plataforma, s’hi es-
tan desenvolupant dos processos de participació: el primer en 
relació a la Festa Major i, el segon, el Pacte de Poble, un pro-
cés que ha de servir per consensuar propostes en torn a cinc 
eixos per a la recuperació post pandèmia vinculats als objec-
tius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’agenda 2030. 

En l’àmbit de l’educació, hem aprovat una modificació del 
Reglament del Consell Educatiu Municipal per potenciar en-
cara més aquest fòrum de trobada i deliberació de la comu-
nitat educativa d’Alella. A més, estem treballant en el Pla 
Director de Participació, que ha d’establir les pautes que gui-
aran a l’Ajuntament en relació a la participació ciutadana i 
que implicarà repensar els òrgans i comissions de participa-
ció i definir un nou Reglament de Participació Ciutadana.

En paral·lel, hem introduït noves eines de comunicació que 
apropen l’Ajuntament a la ciutadania, com la creació de 
WhatsAppAlella, un canal ràpid i directe que poden utilitzar 
tots els veïns i veïnes; la realització d’una nova edició de les 
Audiències de Barris, on més de cent persones han parlat 
directament amb el govern; o la consolidació del “Directe 
amb l’Alcalde”, un punt de trobada cada primer dimarts de 
mes a través de Facebook.

Tenim clar el camí. Seguirem potenciant la participació ciuta-
dana perquè creiem que és la base d’una societat democràti-
ca forta, amb una ciutadania informada i crítica, que partici-
pi activament del dia a dia del seu poble, d’Alella. Sota 
aquest mateix objectiu, us animem a participar també de les 
eleccions del 14 de febrer. Malgrat les dificultats, malgrat el 
cansament, malgrat les pors. Si no participem ho podem per-
dre tot. I per això, des de l’Ajuntament d’Alella, aplicarem 
totes les mesures de seguretat necessàries per garantir el dret 
a vot a tothom, per tal que votar sigui tant segur com qualse-
vol altra activitat fora de casa.
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Alella es declara Poble cuidador 

El Ple de l’Ajuntament, celebrat el 30 de desembre, 
va aprovar per unanimitat el manifest “Alella, po-
ble cuidador”, promogut per la Xarxa Comunitària 
Cuidadora  de suport a la comunitat, impulsada 
conjuntament per veïnes i veïns del poble, entitats 
i institucions alellenques i l’Ajuntament d’Alella. La 
declaració institucional aprovada, que va ser pre-
sentada pels grups municipals d’ERC+SxA, Gd’A i 
AP-PSC i recolzada també per JxCAT, AA-CUP i Cs.

Els compromisos que assumeix l’Ajuntament amb 
aquesta declaració institucional són els següents: 
- Cuidar i acompanyar les persones grans de la 

nostra comunitat
- Cuidar i acompanyar les persones que pateixen 

soledat
- Cuidar i acompanyar les persones que pateixen 

malalties cròniques

Més espais per a Serveis a les Persones 
·······················································································································································
L’edifici del Torrent Vallbona s’ha remodelat per tal de dotar-se de més espais d’atenció personalitzada. 
·······················································································································································

- Cuidar i acompanyar les persones que es troben 
en situació de final de vida

- Cuidar i acompanyar les persones que es troben 
en situació de dol

- Cuidar i acompanyar les persones que cuiden

I tot això tenint present els 8 principis comunitàris 
bàsics per la cura i l’acompanyament. 
- Comunicació respectuosa
- Preservació de l’autonomia
- Respecte de la privacitat
- Control adequat dels símptomes físics
- Atenció a les dimensions psicològica, social i 

espiritual
- Suport familiar, comunitari i social
- Respecte als valors, creences i preferències per-

sonals
- Tracte amable i compassiu.

Les oficines de Serveis a les Persones, 
situades al Torrent Vallbona, estrenen 
enguany nous i més amplis i adequats 
espais d’atenció a la ciutadania. L’interi-
or de l’edifici —que acull els serveis de 
Serveis Socials, Ocupació i Habitatge—
ha estat remodelat per dotar-lo d’espais 
més amplis, còmodes i acollidors que 
permetran millorar l’atenció personalit-
zada, els treballs grupals i l’entorn de 
treball del personal de les oficines i dels 
serveis que es presten. Amb la reforma, 
pràcticament, s’ha duplicat la superfície 
útil de les oficines aprofitant l’espai que 
ocupava el vestíbul d’accés i el magat-
zem de la Brigada. 

L’actuació, que ha suposat una inver-
sió de prop de 78.000 euros, ha permès 
dotar les oficines de dos nous despatxos, 
que afavoriran una atenció més persona-
litzada i confidencial, i que s’afegeixen 
als dos que ja hi havia fins ara i als de la 
regidora i el coordinador. A més s’ha ha-
bilitat un espai de treball dotat amb ma-
terial informàtic i adaptat perquè puguin 
realitzar-se les activitats del Club de la 
Feina i els tallers grupals del Servei Local 
d’Ocupació; una sala polivalent que per-
metrà fer reunions de treball;  i un racó 
amb jocs infantils per poder atendre mi-
llor les famílies amb infants. La remode-
lació permetrà que es pugui desenvolu-
par a les mateixes oficines el servei 
d’atenció terapèutica. 

Les obres també han afavorit la millo-
ra dels espais de serveis, amb l’habilita-
ció d’un lavabo per a les persones usuàri-
es amb canviador per a nadons i 
l’adequació d’un espai office amb tots els 
elements necessaris i el magatzem que 
acull material tècnic de suport, com les 
cadires de rodes o les crosses. 

Una visita virtual
La situació de pandèmia no permetrà 
inaugurar ni fer portes obertes a les no-
ves instal·lacions, però es podrà fer una 
visita virtual a través d’un vídeo que es-
tarà disponible a www.alella.cat/visita-
virtual. 

Les oficines de Serveis a les Persones s’han remodelat amb nous espais d’atenció. Fotos: @GerardToledano 
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Amb la instal·lació de una nova mar-
quesina l’Ajuntament enllestirà els tre-
balls de millora de la Riera Principal, 
des de la pista d’skate fins al carrer 
Llorer. A més d’endreçar i dignificar 
aquest tram de Riera, l’actuació per-
met disposar d’una nova zona d’apar-
cament accessible i delimitada mitjan-
çant tanques de fusta, amb una gran 

Millores a la Riera Principal i el Canonge 
···································································································
S’ha habilitat un ampli espai d’aparcament i s’ha adequat l’entorn. 

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

L’actuació a permès millorar l’estat general de l’entorn i ampliar la capacitat d’aparcament. 

Posada al dia de les entrades i 
sortides de vehicles 

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

Subvencions de l’IBI 
Del 15 de febrer al 7 de març es po-
den presentar les sol·licituds a la 
convocatòria de subvencions de l’IBI 
per a persones majors de 65 anys, 
famílies monoparentals i famílies 
nombroses que viuen en règim de 
lloguer. Es poden beneficiar les per-
sones majors de 65 anys que tinguin 
una renda inferior a 2,5 vegades 
l’IPREM  o 4 vegades l’IPREM, si es 
tracta de dues persones, així com les 
persones majors de 65 anys que 
conviuen amb una o més persones 
cadascuna d’elles amb una discapa-
citat igual o superior al 33%. Les sol-
licituds s’han de presentar a l’OAC 
demanant cita prèvia. Si els docu-
ments estan omplerts correctament i 
signats, pot venir a la cita una altra 
persona amb el DNI (o còpia) de la 
persona sol·licitant. Més informació 
a www.alella.cat/tramits. 

L’Ajuntament ha iniciat el procés per po-
sar al dia les entrades i sortides de vehi-
cles a pàrquings i garatges. En les pro-
peres setmanes s’iniciaran els treballs 
de camp per tal de poder actualitzar i 
regularitzar les dades del padró de la 
taxa per l’entrada i sortida de vehicles.

L’objectiu d’aquestes feines és iden-
tificar aquelles entrades i sortides de 
vehicles que actualment no estan do-
nades d’alta al padró i per tant no pa-
guen la taxa corresponent, revisar que 
els registres del padró actual estiguin 
tributant pels elements tributaris cor-
rectes i  instar a les propietats a realit-
zar les actuacions a la vorera que cor-
responguin d’acord amb els elements 

anteriors, ja sigui fer el rebaix que cor-
respongui o reposar la vorera en el cas 
que no hi hagi gual.

Un cop finalitzats els treballs de 
camp, es procedirà a comunicar a les 
persones interessades aquells elements 
que s’hagin detectat i que no coincidei-
xin amb les dades que consten el padró 
per tal que puguin al·legar allò que 
considerin adient. 

En tot cas, les propietats que no tin-
guin cap variació respecte de les dades 
que consten al padró de l’Ajuntament 
no rebran cap tipus de comunicació.

Els treballs han estat adjudicats a 
l’empresa Audifilm Consulting, SL per 
un cost de 16.700 euros.

capacitat per a l’estacionament de ve-
hicles. Amb una inversió de més de 
60.000 euros, l’actuació ha anat 
acompanyada d’altres millores a la via 
pública per adequar l’espai i fer-lo més 
segur. 

Entre d’altres intervencions, s’ha 
instal·lat enllumenat, amb sis punts de 
llum; s’ha millorat la seguretat dels 

vianants amb la instal·lació d’una 
tanca metàl·lica al carrer Llorer fins a 
la corba amb la carretera BP-5002, i a 
la Riera Principal al costat de l’entrada 
i sortida de vehicles, i una tanca 
vegetal paral·lela. També s’ha col·locat 
nou mobiliari urbà —un banc i una 
paperera— al costat de la parada de 
bus i s’ha habilitat un aparcament amb 
capacitat per a 8 motocicletes al carrer 
Llorer, a l’alçada del carrer Canonge. 
L’actuació se completa amb el 
condicionament d’una àrea de recollida 
de residus situada al final del carrer 
Llorer.

La nova dotació de places 
d'aparcament en aquesta zona, ha fet 
possible l’eliminació de l’estacionament 
al carrer Canonge, donant resposta a 
les peticions del veïnat que havia 
manifestat les seves queixes. Des del 
25 de gener està prohibit aparcar en 
aquest vial, excepte aquells vehicles 
que disposen de reserva de plaça 
autoritzada per l’Ajuntament.
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Activitats ambientals 

Xerrades sobre la gestió dels residus
Dimecres: 3 de febrer, 3 de març, 7 d’abril, 5 
de maig, 2 de juny, 7 de juliol, 1 de setembre, 
6 d’octubre, 3 de novembre i 1 de desembre. 
Visites a les plantes de tractament
Dissabte: 12 de juny i 23 d’octubre. 
Taller de compostatge casolà
Dissabte: 7 de novembre.
Participació campanya Mou-te pel zero 
Caldrà assolir un mínim de 150 punts. 

‘Mou-te pels residus’, la nova reducció 
de la taxa de la brossa 

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

L’Ajuntament demana un informe 
per les avaries de l’aigua
L’Ajuntament ha encarregat a la 
concessionària del Servei Municipal 
d’Aigües un informe sobre les inci-
dències produïdes darrerament per 
tal d’analitzar les actuacions que cal 
abordar per evitar que es repeteixi 
aquesta situació. Les baixes tempe-
ratures van ocasionar diverses ava-
ries, per les afectacions que el fred i 
els canvis de pressió tenen a les 
canonades de fibrociment. La repa-
ració d’aquestes avaries va originar 
altres incidències que van afectar, 
principalment, als barris de l’Eixam-
ple i el Rost. L’Ajuntament té previst 
encarregar aquest any la realització 
d’un Pla Director d’Aigües per poder 
avaluar la situació general de la xar-
xa de subministrament municipal. 
Des de l’1 de gener el servei de sub-
ministrament d’aigua potable gesti-
onat per l’empresa Sorea ha estat 
subrogat al grup Agbar. 

Campanya per promoure les 
instal·lacions de plaques solars
L’Ajuntament aposta per l’energia foto-
voltaica donant suport a la iniciativa 
Moment Solar de la Federació Catalana 
de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya 
(FEGICAT) per promoure la instal·lació 
de plaques solars amb les quals gene-
rar electricitat a partir de l’energia del 
sol. S’està duent a terme una campa-
nya de difusió amb el repartiment de 
díptics informatius  i també amb la 

instal·lació de parades per donar a co-
nèixer els avantatges d’aquest sistema 
energètic respectuós amb el medi am-
bient, que permet reduir les emissions 
de CO2 a l’atmosfera—col·laborant en 
la lluita contra el canvi climàtic—, a 
més d’estalviar en la factura elèctrica i 
donar ocupació a les empreses instal-
ladores locals.  

Per conèixer els detalls d’aquesta 
iniciativa, a més del díptic informatiu, 
es pot accedir al web momentsolar.cat, 
des d’on es pot demanar un estudi i un 
assessorament sense compromís i re-
gistrar-se per assistir a la sessió infor-
mativa virtual prevista per a l’11 de 
març. 

 A Alella les llars que instal·len ener-
gia solar sense estar obligades tenen 
una bonificació del 50% de l’IBI.

L’Ajuntament, amb la voluntat de seguir 
incentivant bones conductes ambien-
tals, promoure el reciclatge i impulsar la 
corresponsabilitat en matèria de residus 
entre la ciutadania, introdueix enguany 
canvis en un dels supòsits de reducció 
de la taxa de residus: es substitueix el 
lliurament de bosses compostables per 
la participació en alguna de les activi-
tats de sensibilització ambiental que es 
realitzaran durant tot l’any emmarcades 
sota el lema Mou-te pels residus.

El lliurament de bosses, que es va 
implantar l’any 2005 coincidint amb 
l’inici de la recollida de la fracció orgàni-
ca, es va fer en un moment en el qual no 
hi havia al mercat les bosses composta-
bles necessàries per separar aquesta 
fracció. Actualment, gràcies a la norma-
tiva de prohibició de bosses de plàstic 
que no siguin compostables, se’n poden 
aconseguir a molts establiments comer-
cials i estan molt més a l’abast de la 
població, per la qual cosa s’ha conside-
rat adient d’introduir canvis a l’ordenan-
ça fiscal de residus i deixar de repar-
tir-ne i de bonificar-ne la recollida.

La nova campanya Mou-te pels re-
sidus pretén donar coneixements, eines 
i informació sobre bones pràctiques en 
matèria de residus, conèixer quines són 
les plantes de tractament i participar 
activament en la prevenció i en la re-
ducció de residus en el nostre dia a dia.

La participació en alguna de les ac-
tivitats del Mou-te pels residus perme-
trà d’obtenir una reducció del 10% de 

la taxa de la brossa. 
Aquestes activitats, que es duran a 

terme durant tot l’any, seran de tres ti-
pus: xerrades informatives sobre resi-
dus, que es faran el primer dimecres 
de mes; visites guiades a plantes de 
tractament dels residus d’Alella; i l’as-
soliment de 150 punts a la campanya 
de prevenció de residus Mou-te pel 
Zero que s’implantarà a principis de 
març. Per obtenir la reducció caldrà 
haver participat a alguna de les xerra-
des o sortides, o haver obtingut 150 
punts a la campanya Mou-te pel Zero. 
Més informació a www.alella.cat/mou-
tepelsresidus.

Les altres possibles reduccions es 
mantenen igual: un 20% per formar 
part de la xarxa d’autocompostatge del 
municipi; un 10 o un 20% per haver fet 
de 6 a 9, o 10 o més aportacions a la 
deixalleria, respectivament; i una reduc-
ció de 16 euros en concepte de retorn 
de cànon per als habitatges que com-
pleixin algun dels supòsits de reducció.
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Canvis d’ubicació a dos col·legis 
electorals a les eleccions del 14F
Les eleccions al Parlament previstes 
per al 14 de febrer s’hauran de rea-
litzar seguint les mesures de segure-
tat establertes per la pandèmia. Per 
tal de garantir les distàncies de se-
guretat, es modifica la ubicació de 
dos dels quatre col·legis electorals: 
el de Serveis a les Persones es subs-
titueix per Can Gaza i el de La Gavi-
na pel magatzem de la Brigada de 
Can Segura, i es mantenen el de Les 
Escoles Fabra i el Pavelló Municipal. 
Es recomana dur el vot preparat de 
casa, per tal de reduir el temps d’es-
tada i evitar tocar paperetes al cen-
tre de votació, minimitzant el risc de 
contagi. Només podrà accedir al 
col·legi la persona que ha de votar, 
sense acompanyant, excepte si re-
quereixi assistència. Cal respectar la 
distància mínima d’un metre i mig, 
portar mascareta i fer ús del gel hi-
droalcohòlic. Les cues es faran al 
carrer, s’entrarà de manera individu-
al i tindran prioritat les persones vul-
nerables. 

Convocatòria d’ajuts al lloguer 
Fins al 31 s’octubre es poden pre-
sentar les sol·licituds a la nova con-
vocatòria d’ajuts al lloguer per a 
persones menors de 36 anys empa-
dronades a Alella. S’amplien de 
22.365 a 34.875 euros el màxim 
d’ingressos requerits i de 900 a 
1.000 euros el lloguer mensual. 
www.alella.cat/habitatgejove.

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

Campanya informativa sobre la  
normativa per a patinets elèctrics 

Les principals qüestions contemplades a la nova normativa

La velocitat màxima serà de 25 km/h
No és obligatori permís de conduir, però serà obligatori un Certificat  de Circulació que tramitarà el 
fabricant, 24 mesos després que la DGT publiqui el manual de característiques tècniques 
Prohibit circular per voreres, zones de vianants i vies interurbanes
Prohibit circular més d’una persona i l’ús de telèfons mòbils i auriculars mentre es circula 
És obligatori portar llums o reflectors quan hi hagi poca llum
És obligatori sotmetre’s a proves d’alcoholèmia o de consum de drogues a requeriment de l’autoritat 

La Regidoria de Seguretat Ciutadana 
ha posat en marxa una campanya in-
formativa sobre la nova normativa que 
regula la circulació amb patinets elèc-
trics, en vigor des del 2 de gener. La 
nova regulació estableix mesures de 
seguretat adequades a aquests vehi-
cles, cada cop més present a la via pú-
blica, per tal de fer compatible l'ús 
d'aquest mitjà de transport personal, 
pràctic i sostenible, amb la seguretat 
dels vianants i la resta de vehicles.  

El Reial Decret 970/2020, aprovat 
al novembre de 2020, modifica el Re-
glament General de Circulació i el Re-
glament General de Vehicles en matè-
ria de mesures urbanes de trànsit. El 
text regula, entre altres, els requisits 
tècnics i les condicions dels vehicles de 
mobilitat personal (VMP), els quals 
passen a ser definits formalment com a 

vehicles i, per tant, passen a equipa-
rar-se a la resta de vehicles i s'estableix 
que hauran de complir les normes de 
circulació regulades en el Codi de Cir-
culació. Aquesta modificació permet 
garantir que no circulin per les voreres 
i establir, alhora, els elements tècnics 
que han de tenir, i així guanyar segure-
tat en tots els aspectes.

La Taula de Convivència treballa per aturar l’incivisme
L’Ajuntament treballa des de diferents 
àmbits per aturar els comportaments 
incívics i els actes vandàlics que s’han 
produït en les darreres setmanes en el 
municipi. Igual que altres poblacions, 
Alella ha patit accions puntuals de van-
dalisme provocades, en alguns casos, 
per grups de joves del municipi i d’al-
tres localitats veïnes, que han ocasio-
nat danys a vehicles, mobiliari urbà i 
equipaments municipals. 

Aquest comportament indegut 
d’una part minoritària de la població, 
es veu agreujat per la situació de confi-

nament i les restriccions imposades per 
la  Covid-19, unes circumstàncies difí-
cils per a tota la societat però especial-
ment colpidores en un moment vital de 
canvis com és el de l’adolescència.

Per tal de tractar de resoldre la situa-
ció, l’Ajuntament treballa de forma 
transversal per donar resposta des de 
l’àmbit de la seguretat ciutadana (amb 
vigilància i investigació policial) i també, 
i sobretot, des de la vessant preventiva i 
de sensibilització, sota el paraigües de la 
Taula de Convivència, un espai de tre-
ball, reconegut i amb representativitat 

de les diferents àrees i serveis de l’Ajun-
tament que té com a finalitat promoure 
la convivència i resoldre les situacions 
de conflicte, d’una manera col·laborativa, 
coordinada i participativa. A més, des de 
l’àrea d’Adolescència i Joventut es realit-
zen accions de sensibilització, dins i fora 
de l’àmbit educatiu, tant per a joves com 
per a les seves famílies. 

L’Ajuntament apel·la a la col-
laboració i a la complicitat del jovent i 
les seves famílies per tal de potenciar 
unes actituds cíviques i respectuoses 
amb el poble i la seva ciutadania. 

La nova normativa va entrar en vigor el 2 de gener. 
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Portes obertes a les escoles amb cita prèvia
···································································································
Els centres educatius obren les seves portes a les famílies en format reduït i 
amb cita prèvia abans de les preinscripcions escolars del curs 2020-2021.

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

Els centres educatius comencen a pre-
parar el proper curs amb els requeri-
ments imposats per la pandèmia. Les 
portes obertes per ensenyar a les fa-
mílies el centre i explicar el procés de 
preinscripció i matriculació, seran en-
guany personalitzades i amb cita prè-
via. L’Escola Fabra té previst rebre les 
famílies la setmana de l’1 al 5 de març i 
l’Escola la Serreta, la setmana següent, 
del 8 al 12 de març. Així les famílies 
que vulguin conèixer de primera mà els 
centres educatius hauran d’apuntar-se 
per reservar l’hora de visita, que es farà 
fora de l’horari escolar i en grups redu-
ïts d’un màxim de deu persones. Altres 
centres, com el Col·legi de Santa Maria 
del Pino faran visites concertades en 
format virtual. Més informació a www.
alella.cat/educacio.

L’Ajuntament organitza la quarta Set-
mana de l’Orientació Educativa Tria 
la Via. Unes jornades que es realitzen 
cada any per oferir recursos educatius, 
formatius i laborals per a tothom que 
ho desitgi o ho necessiti i que enguany 
és faran en format telemàtic seguint les 
mesures preventives per la Covid-19. 

Tindran un format diferent però 
amb la mateixa essència per la qual 
es van crear: oferir recursos i acompa-
nyaments personalitzats que ajudin a 
reenganxar-se als estudis, conèixer els 
itineraris formatius o trobar noves opor-
tunitats laborals. La programació inclou 
xerrades, tallers, activitats, conferènci-
es i recursos digitals perquè totes aque-
lles persones que ho desitgin, puguin 
participar-hi de manera gratuïta. 

Enguany, com a xerrada destacada 
i emmarcada dins de les tertúlies de 
Can Lleonart es podrà participar de la 
conferència del Psicopedagog i Educa-

Tria la Via en format virtual 

Institut Alella
Visites concertades telemàtiques. 
Escola Fabra
Visites concertades de l’1 al 5 de març
Escola La Serreta
Visites concertades 8 al 12 de març
Llar d’infants municipal Els Pinyons
Visites visites concertades. 17 d’abril matí.
Col·legi Santa Maria del Pino
Visites concertades per la plataforma ZOOM 
Llar d’infants El Campanar
Visites concertades
Montessori Village Maresme 
Visites concertades. 

Portes obertes personalitzades

Calendari de preinscripcions
Segon cicle d’educació infantil i  
primària: del 15 al 24 de març

Educació Secundària Obligatòria 
(ESO): del 17 al 24 de març

Batxillerat, cicles de Grau Mitjà 
de formació professional i d’arts 
plàstiques i disseny: de l’11 al 
17 de maig.

Cicles de Grau Superior de 
formació professional, arts 
plàstiques i disseny: del 25 al 
31 de maig 

La tramitació es preveu fer de 
forma telemàtica. 

TRIA LA VIA
SETMANA DE L'ORIENTACIÓ EDUCATIVA

dor Social Jaume Funes, un referent 
d’actualitat en l’àmbit educatiu. Tam-
bé s’oferiran xerrades sobre com iden-
tificar i treballar les competències, un 
punt d’informació personalitzat (POP), 
programes d’emprenedoria i un con-
junt d’activitats adreçades als alumnes 
de l’institut o del PTT-PFI.  Les jorna-
des estan previstes per a final de març. 

La programació es publicarà en 
les pròximes setmanes i per assistir-hi 
només caldrà fer la inscripció prèvia a 
www.alella.cat/trialavia.

Obert el procés de participació 
per al Pacte de Poble 
L’Ajuntament ha iniciat el procés de 
revisió del Pla d’Actuació Municipal 
2019-2023 (PAM) per adaptar-lo a 
les necessitats derivades de la crisi 
sanitària i en paral·lel ha obert un 
procés participatiu per tal de crear  
un Pacte de Poble amb l’objectiu de 
trobar noves mesures i solucions a 
les noves necessitats que estan sor-
gint i que contribueixen a la recupe-
ració de la situació generada per la 
crisi sanitària de la Covid-19. Fins 
al 28 de febrer es poden fer aporta-
cions, suggeriments i propostes que 
considerin que poden ajudar a su-
perar la situació derivada de la Co-
vid-19, des dels diferents àmbits 
d’actuació municipal, a través de la 
plataforma Decidim Alella. Les pro-
postes s’analitzaran per tal d’estudi-
ar la seva viabilitat i poder-les incor-
porar, si es considera adient, al 
Pacte de Poble. Més informació:  
www.alella.cat/decidim. 
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Comencen els treballs del nou  
Pla Estratègic de Turisme 
L’Ajuntament ha començat a treballar 
en l’elaboració d’un nou Pla Estratègic 
de Turisme, per tal de fer una actualit-
zació i donar continuïtat al primer pla 
que es va elaborar l’any 2007. Per 
l’elaboració d’aquest nou document es-
tratègic, l’Ajuntament compta amb el 
suport de la Diputació de Barcelona. El 
treball serà realitzat per la Regidoria de 
Turisme i Identitat amb l’empresa Es-
tudis d’hoteleria i turisme CETT SA que 
ja ha començat a treballar sobre el ter-
reny per tal de fer una primera pros-
pecció dels recursos turístics del muni-
cipi. Entre d’altres espais, els tècnics 
de la consultora van visitar el Celler 
romà de Vallmora, l’Oficina de Turis-
me, Can Lleonart, la masia de Can Ma-
garola, Can Manyé, l’Espai d’Arts Escè-
niques Casal d’Alella, a més del barri 
del Rost, el Mercat Municipal i dife-
rents comerços en els quals es venen 
productes locals.  

Aquestes visites es complementa-
ran amb entrevistes als agents clau en 
l’àmbit turístic del territori. El treball 
continuarà amb la realització de taules 
de treball i/o de creació de producte 
turístic en les qual es preveu validar els 

resultats de la diagnosi, identificar els 
reptes a futur i recollir idees i propostes 
dels diferents agents participants. Les 
fases finals de projecte seran la defini-
ció de l’estratègia i l’elaboració d’un 
cronograma i el full de ruta. 

Durant aquest procés es treballarà 
amb la Regidoria de Participació Ciuta-
dana per informar en tot moment de les 
fases del projecte i per elaborar proces-
sos de co-creació amb la comunitat lo-
cal i els agents turístics, públics i pri-
vats del municipi. Amb el nou Pla 
Estratègic de Turisme (2021-2024) es 
pretén aconseguir un treball transversal 
que serveixi de full de ruta en matèria 
turística per als propers 4 anys que per-
meti fer front a la difícil situació del 
sector turístic derivada de la pandèmia. 

Preparatius del 8 de Març
La Regidoria d’Equitat està acabant 
d’enllestir el programa d’activitats 
del 8 de Març, el Dia Internacional 
de les Dones, amb la col·laboració 
de l’Associació Dones Solidàries, 
l’Associació de Dones Montserrat 
Roig i el col·lectiu La Tribu Feminista 
i les diferents àrees de l’Ajuntament. 
El programa està marcat enguany 
per la situació de pandèmia i s’adap-
tarà a les necessitats sanitàries del 
moment. www.alella.cat/diadones.

Més de 500 butlletes al sorteig de 
paneres amb vals de compra 
La Regidoria de Promoció Econòmi-
ca va sortejar el 15 de gener les 52 
paneres amb vals per comprar a co-
merços d’Alella per un valor total de 
100 euros. Per participar es van 
recollir 546 butlletes a partir dels 
tiquets de les compres realitzades a 
27 establiments per un valor mínim 
de 20 euros. Els vals es podran bes-
canviar, entre l’1 de març i el 31 de 
maig, per compres als establiments 
adherits a la campanya.

Concert infantil per celebrar un 
Carnestoltes diferent 
Tot i que no serà com cada any, 
perquè no hi haurà festa de Car-
nestoltes, l’Ajuntament té previst 
realitzar una activitat infantil, dina-
mitzada pel grup Més tumàcat, el 
diumenge 21 de febrer a les 12h al 
pati de l’Escola Fabra. Per accedir 
caldrà fer reserva prèvia. www.ale-
lla.cat/carnestoltes.

Benvinguda als Reis d’Orient
Més de 1.100 alellencs i alellen-
ques van poder donar la benvingu-
da als Reis d’Orient el 5 de gener 
participant a una de les 4 sessions 
de recepció programades al pati de 
l’Escola La Serreta. 

El Ple del 30 de desembre va aprovar 
una modificació del contracte de gestió 
i explotació del servei públic del Com-
plex Esportiu Municipal, per tal de po-
der fer front a la situació de desequili-
bri econòmic de la concessionària del 
servei, UFEC SL, derivades de les res-
triccions i la limitació de l’ús de les 
instal·lacions imposades per prevenir 
la propagació de la pandèmia. Així 
s’amplia la concessió 5 anys i 3 mesos 
—fins al març de 2046— i se suspèn 
l’aplicació del cànon establert en el 
contracte durant cinc anys, en el perío-
de comprés entre 2020 al 2024, amb-

dós inclosos. També es va acordar fer 
una aportació econòmica per part de 
l’Ajuntament de 150.000 euros amb el 
condicionant que en el cas que l’exerci-
ci comptable de 2025 la concessionà-
ria reflecteixi una situació d’equilibri 
econòmic es procedirà al reintegrament 
de l’aportació, mitjançant una aporta-
ció addicional al cànon establert en el 
contracte de 15.000 euros anuals per 
un període de 10 anys (entre 2026-
2035). La proposta va ser aprovada 
amb el vots a favor d’ERC+SxA i Gd’A, 
el vot en contra de Cs i l’abstenció de 
JxCAT, AA-CUP i AP-PSC.

Modificació del contracte del 
Complex Esportiu Municipal 
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L’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella 
referma la seva aposta per la cultura 
imprescindible i segura, amb un pro-
grama semestral que inclou un ampli 
ventall de propostes artístiques i cultu-
rals pensades per a tot tipus de públic. 
La temporada va arrencar el 24 de ge-
ner amb música, amb la reprogramació 
de Traditore, amb la mezzosoprano ale-
llenca Cristina Segura i el conjunt ins-
trumental Ensemble Exclamatio. El 
programa, de gener a juny, inclou pro-
postes teatrals, de circ, dansa,  música 
i cinema. Es realitzaran amb aforament 
reduït i adaptat a la situació i els reque-
riments sanitaris de cada moment.

A la programació del primer semes-
tre de l’any, l’Espai ofereix propostes 
escèniques que reflexionen des de dife-
rents perspectives el concepte de “El 
poder”. Des de la il·lustració que 
acompanya la programació, dissenya-
da per l’alellenca Marina Sàez, la qual 
ens convida a reflexionar sobre la vari-
etat de maneres en què una cadira re-
flexa la capacitat de poder de la perso-
na que s’asseu, a la reflexió sobre el 
control de les xarxes socials i les dife-
rents tiranies actuals implícites o im-
bricades en una quotidianitat que les 
disfressa. 

L’assassinat, la traïció o la bogeria, 
instruments de fugida o de resposta a 
la lluita de poders, o la reflexió de qui 
és el poderós, binomis com natura i tu-

Cultura segura a l’Espai d’Arts 
Escèniques Casal d’Alella 

risme, influència o llibertat, i transitar 
també per l’esperança, per la capacitat 
d’acció, i pel poder de la convivència i 
la col·lectivitat.

Música, dansa, circ i teatre, pro-
postes dirigides específicament a joves 
i a infants i espectacles que fan reflexi-
onar, emocionen i permeten gaudir de 
la cultura en viu. 

L’Espai també acollirà aquesta tem-
porada les tertúlies programades pel 
centre cultural Can Lleonart i el cicle 
de tertúlies “En Primera Persona”, pro-
gramat per la Comissió de Cooperació 
Internacional de l’Ajuntament d’Alella. 

La programació de l’Espai d’Arts Escèniques 
ofereix programes de suport a la creació. Entre 
aquests programes destaca la cessió d’espais 
per a la pràctica de música amplificada, més 
concretament es troben a disposició els bucs 
d’assaig. Des de l’1 de febrer aquests bucs 
poden cedir-se únicament de manera individual, 
donades les mesures sanitàries per la Covid-19. 
La cessió està subjecta al pagament dels preus 
públics corresponents: 10 euros per hora de 
buc 1, que inclou equipació d’instruments i 
amplificació, i 6 euros pels bucs petits. Per 
reservar el buc cal contactar amb l’Espai.

Inscripcions als bucs d’assaig 

L’Espai d’Arts Escèniques participa en el 
programa “Anem al Teatre”, una iniciativa de 
la Diputació de Barcelona amb la col·laboració 
dels ajuntaments, que ofereix espectacles d’arts 
escèniques i musicals als alumnes d’educació 
infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles 
formatius. Dins d’aquest programa, l’Espai va 
acollir 242 alumnes del segon cicle d’infantil 
de l’Escola La Serreta i de l’Escola Fabra, que 
van assistir a l’espectacle Planeta. M.Art, de 
Marcel Gros, una proposta escènica que convida 
als infants a endinsar-se en el món de l’art i la 
creativitat.  

Projecte Anem al Teatre

Entrades ja disponibles a la web alella.koobin.cat.

Quarta edició de Crims.DOAlella 
La Biblioteca Ferrer i Guàrdia orga-
nitza aquest mes de febrer la quar-
ta edició del cicle de novel·la negra 
Crims.DOAlella. Del 4 al 25 de fe-
brer s’han programat diferents pro-
postes recomanades per a persones 
afeccionades a l’intriga i el misteri, 
a més del concurs Negres i encre-
uats. El recorregut per la novel·la 
negra comença el 4 de febrer amb 
una sessió especial del club de lec-
tura dedicada a En diuen fletxa, de 
Joan Carles Ventura, amb la pre-
sència de l’autor. El 12 de febrer 
l’escriptora alellenca Emma Rivero-
la presentarà el seu llibre Sal i el 
19 es farà la presentació del llibre 
La cervesa, de Patricia Highsmith 
amb la participació de les escripto-
res Raquel Gámez Serrano, Susana 
Hernández, Anna Maria Villalonga i 
Sebastià Bennasar. A l’hora del 
conte, Carles Alcoy parlarà amb 
Schinichi Kudo, el detectiu Conan. I 
fins al 25 de febrer es convida als 
usuari i usuàries de la Biblioteca a 
participar en el 4t concurs Negres i 
encreuats, en el qual podrà demos-
trar els seus coneixements i pren-
dre part en el sorteig d’un lot de 
llibres i productes ben negres que 
es farà el 26 de febrer a les 12h. 
www.alella.cat/crimsdoalella. 

Al març Biblioteques amb DO 
La pandèmia no atura la proposta 
cultural de maridatge del vi i litera-
tura de Biblioteques amb DO. La 
novena edició d’aquesta iniciativa, 
en la qual participa activament la 
Biblioteca Ferrer i Guàrdia, està de-
dicada a la representació de la cul-
tura del vi en el món de l’art. El 
programa se centra cada mes en 
una denominació d’origen. El mes 
de març està dedicat a la DO Alella.

“Males herbes” allarga fins al 14 
de març l’estada a Can Manyé 
L’exposició “Males herbes”, de la 
canadenca Sylvie Bussières es po-
drà visitar un mes més del que es-
tava previst. La mostra, que es va 
obrir el 15 de gener, allargarà al 
seva estada a Can Manyé fins al 14 
de març. Es pot visitar dimecres, 
dijous i divendres, de 17 a 20h, i 
dissabte i diumenge, d’11 a 14h.
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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 Junts per fer, Junts per ser 

La coherència és un bé escàs, especialment en la 
política actual. I ho veiem massa sovint. Us posen 
només uns exemples:
- Parlen de feminisme, però mai han tingut una 
candidata a la Presidència de Catalunya.
- S’autonomenen purs i nets i no recorden els con-
trabandistes del Pirineu o els germans amb influèn-
cies de l’IBEX 35 que viuen dels contractes públics.
- Parlen de canvi però fan el mateix de sempre i ex-
clouen sistemàticament a un partit profundament 
demòcrata.
- Porten unitat en les seves sigles però mai volen 
anar amb ningú.

I així masses exemples que fan que la gent hagi 
perdut la confiança amb molta de la classe política.

Junts per fer, junts per ser no és un eslògan 
més. És una declaració d’intencions que vol de-
mostrar la coherència de les persones que confor-
mem aquest nou partit. Un partit que sap conjugar 
les diferents sensibilitats de la nostra societat  amb 
una gran capacitat gestora, perquè només amb pa-
raules i escarafalls no es gestiona un país.

La Laura Borràs ha demostrat ser una dona pre-
parada, íntegra (per més que han intentat embrutar 
la seva imatge) i amb una capacitat de resistència 
pròpia d’una gran líder. Tenim l’oportunitat que ella 

Davant de la judicialització de la política catalana, PARTICIPACIÓ!

Ens trobem a les portes d’unes eleccions al Par-
lament de Catalunya que no haurien de tenir lloc 
en aquest moment, en un escenari de la màxima 
tensió sanitària a causa del virus de la COVID-19. 
Això a l’estat espanyol i al TSJC els és ben bé igual, 
avantposen els seus interessos partidistes davant 
de la salut i el dret a vot de la ciutadania catala-
na. Per això és més important i essencial que mai 
que hi participem, que no deixem d’exercir el nos-
tre dret a vot i que enfortim més que mai el sentit 
democràtic de la nostra societat. 

En aquest sentit l’Ajuntament d’Alella està rea-
litzant una feina titànica per garantir, en tot allò que 
està al seu abast, les mesures sanitàries i d’orga-
nització que calguin per preservar la salut d’alellen-
ques i alellencs en aquest dia tan decisiu pel de-
venir del nostre país, Catalunya. Davant d’aquesta 
escandalosa i brutal demostració de força de l’estat 
espanyol, una vegada més, hem de ser molt cons-
cients de la importància d’emetre el nostre vot en 
aquestes eleccions, ja que una baixa participació  
podria provocar que els partits que ens volen “de 
genolls” puguin accedir a governar la Generalitat 
de Catalunya i això no ho hem de permetre ja que 
correm el perill que l’extrema dreta espanyolista 
faci possible un president de la Generalitat no in-

sigui la primera Molt Honorable Presidenta de Ca-
talunya. Catalunya s’ho mereix.

Lluitar pel nostre dret a ser un país independent 
no es contraposa a la bona gestió dels recursos pú-
blics i la consecució del bé comú, sigui indepen-
dentista o no. Tenim dret a una bona gestió de la 
nostra sanitat i de les nostres finances. Tenim dret 
a polítics valents que facin polítiques valentes i no 
pas tecnòcrates covards que no saben les vicissi-
tuds d’un autònom, d’un petit empresari o d’una 
treballadora quan arriba final de mes. Algú que sà-
piga gestionar una crisi i no “liar-la” més com han 
fet aquests últims mesos.

Fem-ho junts. Vota Laura Borràs, Vota Junts

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 

dependentista. 
Com sempre a la ciutadania catalana se’ns de-

mana un sobreesforç i l’hem de fer, més quant en-
cara tenim companyes i companys a la presó o a 
l’exili. La situació política és possible que, a voltes, 
pugui decebre i a més la pandèmia que estem so-
frint ens està esgotant a tots i a totes.  Tot plegat 
ens pot resultar desencoratjador, però no ens po-
dem deixar vèncer pel desànim i hem de ser for-
tes i decisives a les urnes, demostrant una vegada 
més que el poble català és democràcia en essència. 
Hem de participar per poder decidir sobre el nostre 
futur. Hem de votar perquè tenim tot el dret a deci-
dir sobre les polítiques públiques que han d’enfortir 
la gent, en drets socials, en economia, en salut, en  
cultura, en educació, en igualtat de gèneres, i un 
llarg etc. En definitiva, hem de responsabilitzar-nos 
com a ciutadania d’allò que volem i només ho po-
dem fer votant el dia 14 de febrer.

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 Apostem fort pel lloguer assequible 

No us descobrim res nou quan parlem que cada 
vegada més anem minvant qualitat de l’anomena-
da societat del ben estar. L’entrada d’aquesta crisi 
epidemiològica , que ens aboca a una crisi econò-
mica agreujant, és un avís més per a preparar-nos i 
demanar-nos responsabilitat social.   

És per això que celebrem amb entusiasme la 
iniciativa endegada recentment per l’Ajuntament 
en la publicació de la  guia sobre l’habitatge jove 
d’Alella, que dona altaveu i claredat als efectius de 
vivenda pública  municipal de lloguer.

Una guia que parla de com sol·licitar la vivenda, 
com compartir un pis, sobre quins recursos hi ha 
de les administracions, quines convocatòries surten 
d’ajuts als lloguers, accés a l’habitatge social, fins 
quina edat ens podem beneficiar en les ajudes, els 
ingressos mínims i màxims per poder aconseguir 
els ajuts,....

Una guia que al moment que encoratjadora, peca 
de manca d’efectius reals en habitatges socials a Ale-
lla i resulta del tot insuficient per a la nostra població.

Hem de buscar noves fórmules imaginatives i 
urgents, sinó volem envellir en excés la població 
alellenca.

Des de Gent d’Alella proposem ampliar el nú-
mero de vivendes públiques municipals, reconver-

Mark Ullod 
ullodlm@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Volem garanties

Recentment, el Govern municipal d’ERC-SxA ha 
acordat amb la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya (UFEC) un seguit d’ajuts i exempcions 
econòmiques per intentar garantir la continuïtat del 
complex esportiu de la piscina, greument amenaça-
da per la crisi de la Covid-19.

Les restriccions sanitàries han suposat una li-
mitació efectiva d’ús de les instal·lacions. Tot ple-
gat ha provocat la pèrdua de nombroses usuàries, 
mentre el concessionari ha hagut de seguir assu-
mint els costos fixos: salaris, despeses de manteni-
ment i pòlisses d’assegurances.

D’acord amb els termes previstos per l’estat 
d’alarma, la UFEC va sol·licitar a l’Ajuntament el seu 
dret a ser compensada “per danys i perjudicis”. Més 
concretament, l’empresa estima unes pèrdues de 
213.000 euros el 2020 i de 186.000 el 2021, i tem 
que la manca de liquiditat actual pugui esdevenir un 
problema de solvència si l’Ajuntament no hi intervé. 
De mutu acord, les parts han convingut tres mesures: 
1- L’ampliació de 5 anys i 3 mesos de la concessió 
inicialment atorgada per 35 anys, de manera que 
s’allargui fins al 2046. 2- La renúncia al cànon anu-
al del 10% del benefici net de l’explotació que rebia 
l’Ajuntament, durant 5 anys: del 2020 al 2024. 3- 
Una aportació municipal de 150.000 euros, a re-

tint en vivenda alguns dels locals municipals amb 
ninguna o poca utilització, on caldria fer un canvi 
d’ús i on es podria optimitzar al màxim amb vi-
vendes de 1,2,3 dormitoris. I sempre gestionat, 
controlat i supervisat pel nostre Ajuntament, sense 
ingerències externes, afavorint i cuidant als joves 
alellencs i als alellencs amb risc d’exclusió social.  

D’aquesta forma tindriem veritables vivendes 
municipals al nostre poble i per a la nostra gent. 

Val la pena invertir esforços i recursos en una 
de les problemàtiques socials més importants que 
tenim al nostre poble. Cal ser valents. Els Alellencs 
s’ho mereixen i ho agrairan.

tornar en el termini de 10 anys “únicament” en cas 
que el 2025 se’n restableixi l’equilibri econòmic. 

Davant d’aquest escenari, el nostre grup s’hi va 
abstenir. Entenem els motius que en justifiquen el 
rescat, però exigíem altres garanties:
1- Pel que fa al cànon, érem partidàries de con-
donar-ne el pagament tants exercicis com calgués 
sempre que es fes any a any, després de compro-
var els comptes d’explotació, en lloc de concedir 
una carència quinquennal. 2- Quant a la injecció 
de 150.000 euros, caldria garantir-ne la devolució 
íntegra encara que fos a llarg termini en el moment 
que es recuperi l’equilibri econòmic, arribi aquest 
quan arribi, mitjançant un altre prorrateig o en una 
determinada proporció als balanços anuals.  

Al nostre entendre, el govern municipal hauria 
d’haver condicionat la reclamació de la UFEC al 
compliment d’altres exigències, com ara:
1- La revisió de les tarifes, per fer-les més populars i 
accessibles, ja que es tracta d’una instal·lació de quali-
tat, però excessivament elitista. 2- La reformulació del 
programa d’activitats, per tal d’ajustar-lo a una pràctica 
saludable i de manteniment, i descartar opcions com-
petitives o de culte al cos. 3- La necessitat d’integrar 
l’esport de base i de buscar sinergies amb els clubs 
esportius del municipi, en benefici de totes les parts.

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 Canviem les prioritats, canviem Catalunya 

Catalunya necessita un canvi. I aquest passa per 
canviar les prioritats i la manera de governar.
Després d’una dècada perduda, cal girar full i su-
perar l’independentisme, cal encertar les prioritats 
i les necessitats del nostre país i del conjunt dels 
catalans i les catalanes. 

Per a les i els socialistes catalans les prioritats 
són la reconstrucció social, la defensa del Federa-
lisme i la recuperació econòmica per combatre la 
crisi derivada de la pandèmia. 

I sempre, amb el diàleg com a punt de partida. 
Sense diàleg no hi ha acord, i sense acord no hi ha 
sortida, ni solucions, ni alternativa. 

Aquest és el repte i la responsabilitat. Les ban-
deres del socialisme són el diàleg i les persones.

Aquesta és l’alternativa a 4 anys més perduts: 
un projecte catalanista, obert i integrador, que pri-
oritzi la cooperació i no la confrontació. 

Cal un bon govern que garanteixi una gestió 
política eficaç. 

Catalunya necessita un Govern millor per esde-
venir un país millor. Ja és l’hora que els catalans i 
les catalanes recuperem la millor Catalunya. 

I això passa per canviar i encertar les prioritats, 
per canviar i encertar la manera de governar. 

Cal construir Catalunya entre tots i totes. En 
Cristòbal Zueras
zuerasrc@alella.cat

Eleccions dins la pandèmia 

Hola veïns, seria molt fàcil donar-li la culpa al PSC, 
però ERC no va ser capaç d’aconseguir un acord per 
suspendre les eleccions amb tots els partits polítics, 
van presentar el seu decret i a empassar…..

En l’últim ple municipal es va tornar a aprovar 
una altra proposta de Ciutadans Alella per a baixar 
el preu dels subministraments públics de Llum, Ai-
gua i Gas i per a protegir els més vulnerables.

Només la CUP va votar en contra, per què??...
no saben, no contesten….

Us demano el vot a tots els veïns d’Alella que 
no sou independentistes, perquè ja veieu on ens 
han portat els que volen dividir Catalunya, reculada 
econòmica, desigualtat i atur.

En les pròximes eleccions autonòmiques de Ca-
talunya pots continuar votant a qui et fica la mà en 
la butxaca i cerca nous “chiringuitos” per a ficar a 
més amiguets que pagaràs amb nous impostos, o 
triar el canvi de govern amb un partit polític que 
miri pels catalans com fem des de Ciutadans.

Ja està bé que ens carreguin a impostos per 
acontentar milers de polítics que van perdre la seva 
cadira en el passat. Fora “chiringuitos” polítics, fora 
impostos innecessaris, fora aquest govern que es 
fon els nostres diners i després ens deixa penjats als 
autònoms, a les pimes, als ciutadans sense mesu-

res que ens proporcioni estabilitat.
Si tu ja t’has cansat de tanta irresponsabilitat i 

tant malbaratament, no pots tornar a votar el ma-
teix, has de votar canvi i, el canvi, passa per un 
govern que ofereixi solucions no maldecaps. 

INDEPENDIZA’T d’aquells que només volen la 
teva ruïna per al seu benefici polític. 

INDEPENDIZA’T d’aquells que malbaraten i no 
tenen per a donar ajudes directes. 

INDEPENDIZA´T dels qui t’han pres el pèl amb 
les màscares, amb les vacunes, amb els test pcr…. 

El canvi comença per canviar de govern. 
#VotaCs Ciutadans

Toni Bernal
bernaltj@alella.cat
689 019 367

moments excepcionals com els que vivim, la res-
posta i la responsabilitat col·lectives són més ne-
cessàries que mai per assolir un país millor, en 
què les prioritats siguin la reactivació econòmica, 
la reconstrucció social i la cerca permanent de la 
concòrdia entre tots els catalans i les catalanes. 

Si canviem de govern i de prioritats, entre totes 
i tots, canviarem Catalunya. 

Canviem-ho i fem realitat la millor Catalunya. 
Fem-ho possible!

Podeu consultar el programa del PSC al web 
http://www.socialistes.cat/programa/

Jose Antonio Bernal 
portaveu del grup municipal

Ciutadans 
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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.

WhatsAppAlella
Només cal accedir al número  644 267 149 a través de l’aplicació de WhatsApp i posar la 
paraula “hola”.

ORGT per a taxes i impostos
Trucant a l’Organisme de Gestió Tributària  
934729191 / 674960759 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

644 267 149

Organisme de
Gestió Tributària

637 737 075

promoció 
econòmica 

respon

alella.cat

@marcalmendro

LIVE

Acords del Ple
PLENS ORDINARIS DEL 26 NOVEMBRE  I DEL 30 DE DESEMBRE 2020.  Consulteu les vídeo actes a www.alella.cat/plens

Aprovació del pressupost municipal per a 2021.  
El Ple dels 26 de novembre va aprovar inicialment el pres-
supost de l’Ajuntament per a 2021 que ascendeix a 
12.438157 euros, un 1,81%menys que l’any anterior. 
S’espera una reducció dels ingressos procedents dels im-
postos directes i dels indirectes per la qual cosa s’ha fet un 
reajustament de les partides de la major part de regidories. 
Aprovat amb els vots a  d’ERC+SxA i el vot en contra  de 
JxCAT, AA-CUP, Gd’A, Cs i AP-PSC, 
Declaració institucional contra la violència masclista. 
El Ple del 26 de novembre va aprovar una declaració institu-
cional amb motiu del 25N, en la qual es manifesta el com-
promís per seguit treballant per fer d’Alella un espai lliure de 
violència masclista, dissenyant instruments específics per a 
la prevenció i la sensibilització. 
Aprovat per unanimitat.
Modificació del contracte del Complex Esportiu Municipal. 
Ple del 30 de desembre va aprovar una modificació del 
contracte d’explotació del Complex Esportiu Municipal, per 
fer front a la situació de desequilibri econòmic de la con-
cessionària del servei, UFEC SL, derivades de les mesures 
per frenar la pandèmia. S’amplia la concessió 5 anys i 3 
mesos —fins al març de 2046— , se suspèn l’aplicació del 

cànon establert en el contracte durant cinc anys i es fa 
una aportació econòmica de 150.000 euros amb el 
condicionant que si a l’exercici de 2025 s’aconsegueix 
l’equilibri econòmic, la concessionària tornarà els diners 
en 10 anys amb l’aportació del canon.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i Gd’A, l’absten-
ció de JxCAT, AA-CUP i AP-PSC i el vot en contra de Cs
Indemnització a la concessionària de Els Pinyons.
El Ple del 30 de desembre l’abonament d’una indemnit-
zació de 45.166 euros a la Cooperativa Suara Serveis 
SCCL, concessionària de la Llar d’Infants Municipal Els 
Pinyons, corresponent a la part proporcional de les des-
peses ocasionades durant dies de suspensió del con-
tracte entre març i juny de 2020 per la pandèmia. 
Aprovada amb vot a favor d’ERC+SxA, JxCAT, AA-CUP. 
Gd’A i l’abstenció de Cs. 
Alella es declara Poble cuidador.
El Ple del 30 de desembre va aprovar el manifest “Ale-
lla, poble cuidador”, promogut per la Xarxa Comunitària 
Cuidadora de suport a la comunitat, impulsada per ve-
ïns i veïnes, entitats i institucions i l’Ajuntament.  
Aprovat per unanimitat.
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Serveis

TAXI A DEMANDA   Tel. 900 696 566 
Servei de taxi al preu de 2€ De dilluns a divendres de 7 a 20 h.  
Per a majors de 65 anys i persones amb discapacitat. La resta d’usuaris amb un límit de 6 viatges anuals.

CENTRALETA DEL SERVEI DE TAXI   Tel. 93 540 13 86

TAXIS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA:  FEBRER-MARÇ

6-7 de febrer                MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
13-14 de febrer  BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
20-21 de febrer  GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
27-28 de febrer                MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
6-7 de març  BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
13-14 de març  GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
20-21 de març             MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
27-28 de març  BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

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

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

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55
De dilluns a 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

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

CONSULTORI LOCAL ALELLA (Ambulatori)
93 555 03 54/93 326 89 01 (Cita prèvia) 
alella.maresme.sanitat@gencat.cat

DEIXALLERIA
93 555 86 99
www.ladeixalleria.cat 

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

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 D’ARTS ESCÈNIQUES CASAL D’ALELLA
93 867 81 87 
espaialella@alella.cat 

GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ
93 202 98 02 /674 96 07 59

JUTJAT DE PAU
93 555 82 05
De dilluns a divendres de 9 a 13 h

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS
93 555 55 09

OFICINA DE TURISME
93 555 46 50
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

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
93 790 55 60 

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

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: 5 de març (recollida 12 de març). A Can Lleonart. 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 FISCAL: GENER/ABRIL 

Deixalleria mòbil
Del 16 al 21 de febrer i del 16 al 21 de març.
De dimarts a dissabte de 9.30 a 14h i de 16.30 a 18.30h i diumenge de 10 a 13.30h. 
Dilluns tancat. A la Riera Principal, entre Can Vera i Charles Rivel.

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.

Els horaris es poden veure afectats per les mesures 
preventives imposades per la COVID-19

Reparatruck

Didaltruck
Plaça de l’Ajuntament, de 10 a 13h. Consulteu www.alella.cat/didaltruck 

Plaça de l’Ajuntament, de 10 a 13h. Consulteu www.alella.cat/reparatruck 

Taxa cementiri municipal                                     25.02.2021  a    26.04.2021
Taxa mercat ambulant (1r trimestre)                  25.02.2021   a   26.04.2021
Taxa Mercat municipal (1r trimestre)                                    25.02.2021   a   24.04.2021
Impost vehicles tracció mecànica                    05.03.2021   a   05.05.2021
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L’agenda es pot veure 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.

Agenda d’activitats

10h Espai Jove o sessió virtual*
Taller. Com afrontar la soledat en temps de Covid. www.alella.cat/
espai16-30

Dissabte 20 de febrer

Fins al 14 de març a Can Manyé* 
Males herbes, exposició de l’artista canadenca Sylvie Bussières

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

Exposició a Can Manyé

20h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Crims.DOAlella. Club de lectura. Em diuen fletxa, de Joan Carles 
Ventura. www.alella.cat/agendacultural. 

Dijous 4 de febrer 

18h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella o sessió virtual* 
Crims.DOAlella. Presentació del llibre Sal, amb l’autora Emma Riverola. 
Cal inscripció prèvia a la Bibioteca www.alella.cat/agendacultural. 

Divendres 12 de febrer

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella
Tertúlia: L’art de persistir, a càrrec de David Bueno, Dr. en Biologia, 
neurocientíc i divulgador. Entrades gratuïtes a alella.koobin.cat

Dijous 11 de febrer

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella o plataforma ZOOM*
Cicle Tertúlies en Primera Persona. L’acord del segle o el robatori 
del segle?, amb Ibrahim Beisani, metge palestí resident a Catalunya. 
Organitza: Comissió de Cooperació Internacional d’Alella 

Dijous 18 de febrer

18h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella o sessió virtual.
Crims.DOAlella. Presentació del llibre La cervesa, de Patricia Highsmith 
amb la participació de les escriptores Raquel Gámez Serranom Susana 
Hernández, Anna Maria Villalonga i Sebastià Bennasar. Cal inscripció 
prèvia a la Bibioteca www.alella.cat/agendacultural.  

Divendres 19 de febrer

18h Plataforma ZOOM*
Crims.DOAlella. Laboratori de lectura. Parlem amb Schinichi Kudo, 
el detectiu Conan, a càrrec de Carles Aloy. alella.cat/agendacultural

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Cinema. Cicle Gaudí. La boda de Rosa, d’Itziar Bollaín. Compra d’en-
trades a alella.koobin.cat

Dimarts 23 de febrer 

12h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Crims.DOAlella. Sorteig del 4t concurs Negres i encreuats. www.ale-
lla.cat/crimsdoalella.

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Espectacle de dansa. Likes, amb Núria Guiu. Compra d’entrades a 
alella.koobin.cat

Divendres 26 de febrer

19h Sessió virtual a l’Instagram de Joventut @alellajove
Tertúlia. Ecofeminisme: per construir un món més just i igualita-
ri. Dinamitzat per Marta Pasqual Rodríguez, d’Ecologistes en Acció. 
Activitat inclosa dins dels actes del 8 de Març. www.alella.cat/es-
pai16-30

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella o sessió virtual*
Mou-te pels residus. Xerrada. La gestió i recollida selectiva de la 
matèria orgànica. www.alella.cat/moutepelsresidus 

Dimecres 3 de març  

19h Facebook Live @marcalmendro
Directe amb l’Alcalde.

Dimarts 2 de març  

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Espectacle de dansa. Spiritual Boyfriends, amb Núria Guiu. Compra 
d’entrades a alella.koobin.cat

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

De 10 a 14h i de 17 a 21h Can Lleonart*
Banc de sang. Cal inscripció prèvia. www.alella.cat/donarsang

Dissabte 27 de febrer

12h Pati de l’Escola Fabra*
Espectacle infantil amb la companyia Més Tumàcat. Cal reservar 
entrada prèvia a la plataforma entrapolis. www.alella.cat/carnestoltes 

Diumenge 21 de febrer

19h Instagram live @alellajove
Tertúlia. Models alternatius d’accés a l’habitatge, amb Guille Chirino, 
pte. Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Laura Ribalaiga, Re-
gidora de Serveis a les Persones, i la Fundació La Dinamo. 

Dimecres 10 de febrer



distància

Consulteu les mesures de seguretat a 
alella.cat/eleccions14F

mans mascareta

On votarem el 14F a Alella


