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Millores per reforçar la seguretat als 
accessos a l’Escola Fabra 

El Ple aprova l’adaptació del PAM 
als requeriments de la pandèmia.

Del mercat a casa amb la plataforma 
jocomproaalella.cat 
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Els vots de la pandèmia
 La participació a Alella arriba al 62,53%, 22 punts menys 
que a les darreres eleccions de 2017. 
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La vacunació agafa força

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. 

Alella ja ha començat la campanya de vacunació a la població 
de gent gran i persones de risc, així com a les persones cuida-
dores. Després que es realitzés amb èxit la vacunació a totes 
les residències de gent gran i centres amb persones amb di-
versitat funcional, incloent-hi també el personal que hi treba-
lla, a finals de febrer va començar la nova fase de vacunació.

En el moment de tancar aquesta edició d’El Full, Alella comp-
tava amb 675 persones vacunades amb la primera dosi, de 
les quals 451 ja han rebut també la segona. A nivell simbò-
lic, ja tenim més persones vacunades (675) que persones 
que han estat contagiades per COVID des de l’inici de la pan-
dèmia el passat mes de març (635). Aquesta és una nova 
bona notícia que ens dóna força per seguir endavant.

I en aquest sentit, malgrat la greu crisi sanitària que passem, 
també cal tenir molt present les greus conseqüències econòmi-
ques i socials. És per això, que l’Ajuntament d’Alella ha aprovat 
la modificació del Pla d’Actuació Municipal. Aquest fet extraor-
dinari respon a la necessitat d’adaptar els objectius que ens 
fixàvem a inici de mandat a la realitat de la situació actual.

En paral·lel, properament aprovarem el Pacte de Poble, un 
acord transversal i participatiu que fixarà nous objectius que 
ens guiïn en les fases de recuperació i reconstrucció dels pro-
pers mesos i anys. Tenim clar que el paper de l’administració 
serà imprescindible per no deixar ningú enrere i ser motor de 
l’activitat econòmica.

Tanmateix, l’Ajuntament continua endavant amb tota l’acció i 
la previsió d’inversions no s’aturen. Una mostra d’aquest com-
promís són les noves instal·lacions de la Regidoria de Serveis a 
les Persones, la posada en marxa de la plataforma de compra 
online del Mercat Municipal o l’impuls de la iniciativa “Alella 
Poble Cuidador”. Així com el fort impuls a les polítiques d’ha-
bitatge social, amb una nova línia d’ajuts al lloguer jove, la 
convocatòria d’accés als pisos del Canonge, la redacció del 
projecte executiu dels nous habitatges socials als Pisos dels 
Mestres o l’impuls dels 12 habitatges de la Fàbrica de Pintures 
i l’estudi de viabilitat d’una nova promoció d’habitatges joves.

També treballem en diverses inversions de gran importància 
que suposaran un important avenç en la vertebració del terri-
tori del municipi. En són alguns exemples la connexió per a 
vianants de Can Comulada i d’Alella Parc, la redacció dels 
projectes de millora dels barris d’Ibars Meià i el Rost.

Comencem amb força el mes de març, quan fa un any de 
l’inici de la pandèmia.
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Alella vota amb seguretat 
·······················································································································································
Baixa la participació en unes eleccions atípiques marcades per la pandèmia. 
·······················································································································································

Les eleccions es van desenvolupar amb totes les mesures de seguretat necessàries per evitar riscos a la població. 

Eleccions 2021 Eleccions 2017

Participació: 84,89%Participació: 62,53%

1.860    
30,77%

1.234
27,50%

966
21,52%

C’s
CUP

VOX
AxACUP

ERC PSCPSC
PPCEnComuPodemC’s

JuntsXCAT

1.466  
24,26%

211    
3,49%

331    
5,48%

659
14,68%

1247  
20,63%

609
10,08%

737
16,42%

235
3,89%

279
6,22%

313
6,97%

265
5.90%

altres
JuntsXCATERC

Tal i com ja s’esperava la pandèmia va 
marcar la línia de participació d’unes 
eleccions al Parlament, atípiques, cele-
brades el 14 de febrer. A Alella la parti-
cipació va arribat al 62,53%, més de 
22 punts per sota de les darreres elec-
cions de desembre de 2017 quan es va 
assolir un rècord de participació de 
prop del 85%. Tot i aquesta baixada, 
l’afluència a les urnes al municipi va ser 
més alta que al conjunt del Maresme i 
de la mitjana de Catalunya, on la parti-
cipació no va arribar a superat el 54%. 

Com a les passades eleccions al 
Parlament, JuntsxCAT va tornar a ser la 
llista més votada amb 1.234 vots 
(27,50%),  ERC  es manté  com a se-
gona força amb 966 vots (21,52%), el 
PSC recupera suports i passa a la ter-
cera posició amb 737 vots (16,42%) i 
VOX aconsegueix 313 vots (6,97%) i 
se situa per sobre de Ciutadans que 
obté 279 paperetes (6,22%). La CUP 
va sumar 265 vots (5,90%) i el PP va 
obtenir 206 paperetes (4,59%).

La jornada electoral es va desen-
volupar amb normalitat i seguint les 
mesures sanitàries establertes per 
prevenir la propagació de la Covid. 
L’Ajuntament va treballar durant set-
manes per preparar els col·legis electo-
rals per tal que la ciutadania pogués 
exercir el seu dret al vot amb totes les 
garanties de seguretat. Es va canviar 
l’ubicació de dos dels col·legis i la dis-
tribució de les meses, a més de refor-
çar el personal de suport i de neteja.

La Junta Electoral obliga a treure l’estelada
L’Ajuntament va haver de retirar l’11 
febrer l’estelada que oneja des de l’any 
2012 al pati de Can Lleonart, per tal 
d’evitar que la retiressin els Mossos 
d’Esquadra en compliment d’una reso-
lució de la Junta Electoral, que no va 
arribar a l’Ajuntament, que ordenava la 
retirada de la bandera. L’estelada, que 
va ser instal·lada en compliment d’un 
acord del Ple, torna a onejar des de 
l’endemà de les eleccions. 
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L’Ajuntament ha enllestit deferents in-
tervencions realitzades a l’entorn de 
l’Escola Fabra amb l’objectiu de millo-
rar la seguretat dels infants i les seves 
famílies i dotar d’un major espai els 
accessos d’entrada i sortida al centre 
educatiu. Les obres han consistit en 
l’ampliació de les voreres de les entra-
des d’infantil i de primària, que han 
duplicat la seva amplada, i la protecció 

Millores a l’entorn de l’Escola Fabra 
·······················································································································································
Entre d’altres actuacions, s’ha millorat la seguretat dels accessos a l’escola i s’ha posat gespa al pati d’infantil.  

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

S’han ampliat les voreres de les entrades. 

A informació el nou Reglament 
del Consell Educatiu Municipal

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

de l’accés amb una tanca metàl·lica de 
seguretat per separar la zona de via-
nants de la zona de trànsit. 

Per reforçar la seguretat a l’entorn 
escolar també s’han instal·lat bandes 
reductores de velocitat als dos costats 
dels passos de vianants i s’ha protegit 
l’accés lateral, des del carrer de Miquel 
de Calderó, amb més de 40 m de tan-
ca metàl·lica. A l’interior de l’escola 

Tria la Via, del 18 al 27 de març
Ja s’han obert les inscripcions per a 
la quarta edició de la Setmana de 
l’Orientació Educativa, Tria la Via. 
Enguany amb un format diferent 
adaptat a la pandèmia. Totes les 
sessions es faran de forma telemàti-
ca, excepte la tertúlia programada 
per la 18 de març a l’Espai d’Arts 
Escèniques Casal d’Alella a càrrec 
del psicòleg i educador Jaume Fu-
nes, en la què es tractarà com aju-
dar els adolescents a triar el camí 
després de l’ESO. La xerrada inau-
gural del 22 de març estarà dedica-
da a la presa de decisions, enfocada 
des d’una vessant emocional i rela-
cionada amb la manera en què ens 
afecta la crisi sanitària a l’hora d’es-
collir els estudis i el futur educatiu o 
professional. Les jornades són ober-
tes a tota la ciutadania i es podran 
seguir a través del canal Youtube de 
l’Ajuntament. Més informació i ins-
cripcions a www.alella.cat/trialavia.  

S’ha instal·lat gespa artificial al pati d’infantil. S’han instal·lat tanques protectores al C/ Miquel de Calderó 

també s’han fet reformes: s’ha instal-
lat gespa artificial al pati d’infantil i 
s’han substituït els motors de diferents 
persianes de l’edifici.  

Els aparcaments que s’han supri-
mit en aquesta zona, s’han traslladat a 
al carrer de Mercè Giralt del barri del 
Rost. 

En el conjunt d’aquesta actuació 
s’han invertit més de 50.000 euros. 

Fins al 7 d’abril és obert el termini d’in-
formació pública del nou Reglament 
del Consell Educatiu Municipal (CEM), 
aprovat inicialment al Ple del 28 de ge-
ner, que substituirà al que està vigent 
des de 2010. El canvi de la realitat 
educativa, les noves lleis aprovades, 
l’aparició de nous instruments per trac-
tar els temes educatius i la voluntat de 
millorar, innovar i avançar justifiquen 
la del Reglament d’aquest òrgan de 
participació. El Reglament es va apro-
var amb els vots a favor d’ERC+SxA, 
JxCAT i Gd’A, l’abstenció d’AA-CUP i 
Cs i el vot en contra d’AP-PSC.  

A part del canvi de nom d’escolar a 
educatiu, les modificacions més impor-
tants són l’actualització dels objectius i 
funcions de l’òrgan per fomentar la 

participació i la implicació de la comu-
nitat educativa, a través de sessions 
més dinàmiques, treballs per projec-
tes, debats i intercanvis d’experiències. 
Així s’elimina la comissió permanent i 
s’aposta per les comissions de treball 
per agilitzar el funcionament. S’acorda 
que les sessions plenàries siguin itine-
rants i s’amplia la representació de 
l’alumnat a sis representants des de 1r 
d’ESO a 2n de Batxillerat. La represen-
tació municipal es manté amb 6 repre-
sentants, 3 del govern i 3 de l’oposició, 
i s’inclouen d’altres àmbits com l’es-
portiu i cultural. S’ha posat a disposi-
ció dels membres del CEM la platafor-
ma Decidim Alella, per fer reunions 
virtuals, recollir propostes, penjar do-
cuments o fer enquestes.
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·······················································································································································
Entre d’altres actuacions, s’ha millorat la seguretat dels accessos a l’escola i s’ha posat gespa al pati d’infantil.  

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

Les actuacions que s’eliminen

  3.6 Planificació del nou edifici consistorial

  5.3 Creació de la Biennal d’Art Contemporani 
del Maresme 

  6.8 Certificació Biosphere per a la Festa de la 
Verema

11.6 Redacció de l’avantprojecte de la Llar 
d’Infants Municipal al sector de La Serreta 

14.5 Estudi de viabilitat del projectes de comuni-
tats assistides per a l’envelliment digne

18.1 Destinació de més d’un milió d’euros en 4 
anys per millores de pavimentació 

El PAM s’adapta als rigors de la pandèmia

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

En guàrdia contra la Xylella fastidiosa 
La Generalitat ha alertat del perill 
d’una nova plaga que causa danys 
greus en una gran diversitat de 
plantes. És la provocada per la 
Xylella fastidiosa: un bacteri que 
pot afectar cultius de gran impor-
tància econòmica com la vinya, 
l’olivera, els cítrics, els ametllers...
Ataca la planta obturant els vasos 
conductors de saba, provoca l’asse-
cament de fulles i branques, i final-
ment la mort. De moment no s’ha 
detectat a Catalunya, però sí afecta 
a altres comunitats properes com el 
País Valencià o les Illes Balears. Ara 
per ara no hi ha tractament i es re-
comana extremar la precaució i no 
plantar especies ornamentals com 
la Polygala myrtifolia amb un risc 
molt alt d’infectar-se. Si se sospita 
de la presència del bacteri cal co-
municar-lo al Servei de Sanitat Ve-
getal del DARP ssv.daam@gencat.
cat.

L’Ajuntament informa de l’obligació 
de tancar els solars no edificats
L’Ajuntament ha iniciat una campanya 
per informar a totes les persones propie-
tàries de solars i parcel·les sense edificar 
situades en sòl urbà l’obligació que te-
nen de fer els tancaments adequats per 

garantir la separació entre l’espai públic 
i el privat. Al llarg dels propers mesos 
s’enviarà un avís als propietaris i propie-
tàries recordant-los l’obligatorietat de fer 
el tancament, tal i com estableix l’article 
99 del Pla d’Ordenació Urbanística Mu-
nicipal (POUM) d’Alella, en vigor des del 
5 de desembre de 2014. 

Aquelles parcel·les que no tinguin el 
tancament o no sigui l’adequat hauran 
de construir una tanca de separació en-
tre el carrer o la zona verda pública du-
rant aquest any 2021. L’Ajuntament 
verificarà a partir de l’any 2022 que 
s’han realitzat els tancaments requerits 
i, en cas de que no s’hagi complert amb 
aquesta obligació, es procedirà a l’esta-
bliments de les sancions corresponents. 

L’Ajuntament recorda també que, 
d’acord amb l’art 141.5 del POUM to-
tes les edificacions i solars han d’estar 
en un estat que garanteixi la seva segu-
retat, salubritat i agençament públic.

Aquests requeriments de tanca-
ment de les propietats sense edificar 
no afecta les parcel·les situades en sòl 
no urbanitzable. 

El Ple de l’Ajuntament celebrat el 25 
de febrer va aprovar una modificació 
del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
2019-2023, aprovat l’octubre de 
2019,  per tal d’adaptar-lo a les neces-
sitats i requeriments sorgits a conse-
qüència de la situació de pandèmia 
que es viu des de fa onze mesos. 
L’afectació que aquesta crisi sanitària, 

econòmica i social té sobre la ciutada-
nia i també sobre les finances munici-
pals, fa necessari reformular el PAM 
per tal “d’adequar-lo a la nova realitat 
social i econòmica derivada de la pan-
dèmia”, segons consta a la proposta de 
modificació aprovada al Ple. 

De les 155 actuacions que inclou el 
PAM aprovat a l’inici de mandat s’ha 

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

L’obligació de fer tancaments no afecta 
les propietats en sòl no urbanitzable. 
···················································

acordat eliminar-ne sis, crear-ne una 
de nova —l’anàlisi i reformulació de la 
gestió dels residus municipals— i re-
formular el contingut o el calendari de 
25 de les intervencions previstes. 

La modificació del PAM va ser 
aprovada amb els vots a favor 
d’ERC+SxA i Gd’A, l’abstenció d’AA-
CUP, Cs i AP-PSC i vot en contra de 
JxCAT. 

L’actuació que s’afegeix 

17.13 Anàlisi i reformulació de la gestió dels 
residus municipals

Les actuacions modificades

S’ha reformulat el contingut o s’ha modificat 
el calendari de les actuacions dels següents 
epígrafs: 
1.1, 1.4, 2.5, 2.8, 3.5, 5.5., 5.6, 5.7, 6.13, 8.1, 
9.2, 10.7, 11.3, 11.5, 11.6, 12.3, 12.4, 14.1, 
14.3, 15.4, 17.4, 17.12, 18.10, 18.13 i 18.14 
(www.alella.cat/PAM) 

La modificació del PAM es va aprovar al Ple de febrer.  
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L’OAC incrementa les emissions de 
certificats idCAT amb la pandèmia
La pandèmia ha incrementat la rea-
lització de tràmits per Internet i, en 
conseqüència, també ha augmentat 
el número de sol·licituds per obtenir 
l’idCat, el certificat digital que us 
identifica telemàticament com a ciu-
tadans i que us permet fer tràmits 
electrònicament amb entitats públi-
ques i/o privades. L’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) d’Alella, com a en-
titat registradora de l’idCAT, ha emès 
durant l’any 2020 un total de 320 
certificats, el que suposa un incre-
ment del 30% més respecte a l’any 
anterior  quan es van tramitar 246 
sol·licituds. Pràcticament la meitat 
dels certificats emesos han estat per 
a persones de fora del municipi.  
Aquest augment és encara més signi-
ficatiu en aquests primers mesos de 
2021. Des de l’inici d’any l’OAC ha 
emès 106 certificats id-CAT, el que 
representa més d’un 30% del total 
d’emissions de tot l’any 2020. L’aug-
ment està relacionat amb el fet que 
aquest certificat donava la possibili-
tat de demanar el vot per correu per 
a les Eleccions del 14 de febrer, sen-
se necessitat de desplaçar-se a les 
oficines de Correus. Per poder sol-
licitar el certificat cal ser major 
d’edat. S’ha de fer presencialment a 
qualsevol entitat de registre del certi-
ficat IdCAT com és l’Ajuntament 
d’Alella, més informació del certificat 
a www.idcat.cat. Per realitzar trà-
mits presencials a l’OAC cal sol·licitar 
cita prèvia a www.alella.cat/tramits.

La Regidoria d’Equitat inicia els 
treballs del Pla d’Igualtat Intern 
L’Ajuntament, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, ha encetat 
un treball que culminarà en l’elabo-
ració d’un Pla d’Igualtat Intern. 
Aquest pla té per objectiu fer una 
diagnosi de la situació de l’Ajunta-
ment des de la perspectiva de gène-
re, com ara la distribució, caracterís-
tiques i remuneració del personal, la 
presència de dones en llocs de direc-
ció, representació política i sindical o 
les mesures de conciliació familiar. A 
part de la recollida de dades, s’han 
dut a terme sessions formatives so-
bre equitat i participació amb el per-
sonal tècnic i amb l’equip de govern. 

Més places al cementiri

L’Ajuntament ha iniciat aquest mes de 
març els treballs per ampliar la capaci-
tat del cementiri municipal i dotar-lo 
de 26 nínxols i 16 columbaris més, per 
tal de donar resposta a les necessitats 
d’enterraments del municipi. Les de-
funcions s’han vist incrementades 
aquest any degut a la situació excepci-
onal de pandèmia, amb la qual cosa 
s’ha fet necessari ampliar les places 
disponibles. 

Els nous nínxols i columbaris se si-
tuaran al lateral nord-est del cementiri,  
en un extrem no visible des de l’espai 
central del cementiri, a partir de l’aixe-
cament d’un pis superior sobre les tres 
fileres que existeixen actualment. La 
construcció dels nínxols es farà amb 
mòduls prefabricats de formigó seguint 
l’estètica dels mòduls inferiors ja exis-
tents. Les obres van ser adjudicades a 
Prats Belloch SL per un import de 
45.768 euros i es preveu que els tre-
balls quedin enllestits aquest mes de 
març. 

Estudi per ampliar el cementiri
Degut a la dificultat de poder ubicar 
més nínxols al recinte actual del ce-
mentiri l’Ajuntament està iniciant els 

treballs per a poder ampliar el recinte 
del cementiri  municipal a l’altre banda 
del Camí Baix de Tiana. A l’àmbit on el 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) va establir el Pla Especial nú-
mero 2 per a permetre l’ampliació. 
L’àmbit té una superfície de 15.487m2 
i donarà compliment a les distàncies i 
requeriments del Reglament de policia 
sanitària mortuòria. L’ampliació del ce-
mentiri s’integrarà paisatgísticament a 
l’entorn i també inclourà una zona 
d’aparcament i una ampliació del tana-
tori.

Un mes de reflexió sobre feminisme
Alella dedica un mes d’activitats 
pensades per ajudar a reflexionar sobre 
l’equitat de gènere i per conscienciar la 
ciutadania de la necessitat de posar en 
valor el paper que les dones tenen a la 
nostra societat i les desigualtats que 
encara existeixen entre homes i dones.

El programa del Dia Internacional 
de les Dones, adaptat als requeriments 
sanitaris de la pandèmia, va començar 
el 23 de febrer, amb la projecció de la 
pel·lícula La boda de Rosa, d’Iciar Bo-
llaín, i s’allargarà fins al 25 de març. 
L’objectiu de les jornades és sensibilit-

zar la població sobre la necessitat 
d’avançar cap una societat més justa i 
igualitària per a tothom. 

A part de les activitats organitzades 
de les diferents àrees de l’Ajuntament, 
el programa compta amb la col-
laboració de l’Associació de Dones 
Montserrat Roig, l’Associació Dones 
Solidàries i el col·lectiu Tribu Feminis-
ta. Enguany, s’ha demanat a la ciuta-
dania que col·labori en la celebració 
decorant les seves façanes i balcons 
amb ornaments liles o missatges rela-
cionats amb el 8 de Març. 

Els treballs es van iniciar el passat 22 de febrer. 

···································································································
S’incrementa la capacitat amb 26 nous nínxols i 16 columbaris. 

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

····················································································································································································································································
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El Mercat Municipal posa en marxa la venda virtual
·······················································································································································
Des de l’1 de març es poden comprar a través d’Internet productes de les parades del mercat i rebre’ls a casa.

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

Des de l’1 de març ja es pot comprar 
al Mercat Municipal sense moure’s de 
casa. Només cal accedir a la platafor-
ma jocomproaalella.cat i fer un recor-
regut virtual per l’oferta de productes 
que tenen a la venda les parades, amb 
el preu i les característiques de cada 
article, de la mateixa manera que es 
faria anant de forma presencial. Així 
es pot omplir la cistella de la compra 
amb tot allò que es vol adquirir i fer un 
pagament únic amb tota la comanda a 
través de targeta electrònica. Després 
només cal triar l’horari de lliurament i 
un servei de repartiment portarà la co-
manda a casa. 

La iniciativa està promoguda per 
la Regidoria de Promoció Econòmica a 
partir d’una subvenció de la Diputació 
de Barcelona, que cobreix la posada en 
marxa de la plataforma de venda per 
Internet i sis mesos de manteniment 

L’Ajuntament, amb la col·laboració de 
la Diputació de Barcelona, ha iniciat un 
treball per analitzar la situació del co-
merç del municipi i establir línies d’ac-
tuació que contribueixen a la dinamit-
zació comercial. Les conseqüències de 
la pandèmia, amb les restriccions i els 
canvis que suposa en l’àmbit comer-
cial, reforça encara més la necessitat 
de fer una diagnosi del comerç del po-
ble, per conèixer les seves necessitats 
i els seus reptes de futur, tenint molt 
present els canvis de paradigmes i les 
oportunitats que l’adaptació a aquesta 
nova realitat representa per al sector 
comercial.

L’estructura comercial d’Alella és 
principalment de petit comerç, de ca-
ràcter molt familiar, de primer consum 
però també de serveis. Actualment 
compta amb més de 300 negocis. Per 
contrapunt, i tenint en compte que és 
un municipi turístic que permet l’ober-

Estudi de dinamització comercial 
tura dels comerços els diumenges, 
també s’ha desenvolupat una estruc-
tura socioeconòmica al voltant de les 
visites al municipi. El sector vitiviníco-
la, avui també ressentit pels moments 
actuals, té molta tirada, així com un 
sector de la restauració que està en un 
bon punt amb una bona oferta i qua-
litat. 

Després d’una primera fase d’anà-
lisi de la situació comercial, en breu 
s’iniciarà una fase d’enquestes i entre-
vistes per conèixer millor el teixit co-
mercial i les preferències de la ciuta-
dania. A partir d’aquí se’n derivarà un 
informe diagnòstic que es farà amb les 
dades extretes de les reunions amb els 
actors implicats. L’objectiu és redactar 
una guia amb estratègies i línies de 
treball per dinamitzar i ajudar a tirar 
endavant el comerç d’Alella. Es pre-
veu que aquest projecte finalitzi passat 
l’estiu.

del servei per a les set parades que 
s’han afegit inicialment a aquest siste-
ma de venda virtual. 

La plataforma està desenvolupada 
per l’empresa Manzaning, que ja gestio-
na altres webs similars de mercats mu-
nicipals, i neix amb la voluntat d’incor-
porar al projecte la resta de comerços 
del municipi per donar-los la possibilitat 
de vendre en línia i fer lliurament a do-
micili a través d’aquesta mateixa web.  

Per animar a la ciutadania a posar 
a prova la compra virtual, l’enviament 
a domicili és gratuït en la primera co-
manda. En les següents, el cost esta-
blert és de 5,95 euros. Els horaris de 
repartiment són dimarts de 10 a 12h, 
divendres de 18 a 20h i dissabte de 
12 a 14h, tot i que s’anirà ajustant en 
funció de les necessitats que es de-
tectin. El repartiment també inclou El 
Masnou, Teià i Vallromanes.

Nova edició de botigues al carrer
La Regidoria de Promoció Econòmi-
ca anima als comerços d’Alella i a 
tota la ciutadania a participar en 
una nova edició de les botigues al 
carrer, programada per al divendres 
19 de març, de 10 a 14h i de 17 a 
21h, i per al dissabte 20 de març, 
de 10 a 14h.  L’objectiu d’aquesta 
acció de dinamització comercial és 
convidar els comerciants al carrer i 
ensenyar els productes de qualitat, 
proximitat i l’oferta que hi ha al 
municipi. Els comerços interessats 
a participar poden presentar les se-
ves sol·licituds a www.alella.cat/
botiguesalcarrer. L’Ajuntament té 
previst organitzar altres esdeveni-
ments de dinamització comercial a 
la via pública, aprofitant l’arribada 
de la primavera i el bon temps. Ja 
s’han iniciat els preparatius per or-
ganitzar altres activitats en els pro-
pers mesos, com ara un espai de 
trobada de productes de proximitat 
i sostenibilitat i un altre adreçat a 
professionals.

Un servei de repartiment lliurarà les comandes a domicili. 

jocomproaalella.cat funciona des de l’1 de març.

···············································································································
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Més d’un segle de programes de 
Festa Major a l’abast de tothom
Un centenar de programes de la Festa 
Major de Sant Feliu d’Alella, compre-
sos entre els anys 1900 i 2017, ja po-
den ser consultats  a través d’Internet 
gràcies a la seva digitalització i inclusió 
en la plataforma Trencadís, un dipòsit 
digital de la Xarxa de Biblioteques Mu-
nicipals que té per objectiu promoure i 
difondre la cultura local i preservar i 
facilitar l’accés a aquelles col·leccions 
úniques i valuoses de les biblioteques. 

És tracta d’un recurs que ofereix la 
Diputació de Barcelona i que la Biblio-
teca Ferrer i Guàrdia ha aprofitat per 
treure a la llum i posar a l’abast de tot-
hom el ric i ampli material de la pro-
gramació festiva que guarda en els 
seus arxius. 

El fons documental de la biblioteca 
es complementa amb el material proce-
dent de col·leccions particular que han 
cedit diferents veïns i veïnes del muni-

Nou programa trimestral 
d’activitats per a la gent gran 

Properes activitats del projecte 
“Alella Poble Cuidador”
Dins del projecte “Alella Poble Cui-
dador”, del qual formen part veïns i 
veïnes, entitats, institucions i 
l’Ajuntament, s’han programat 
dues activitats d’interès per a tota 
la ciutadania que es desenvolupa-
ran els mesos de març i abril. La 
primera és una sessió formativa per 
conèixer i saber com funciona el 
document de voluntats anticipades. 
Es farà el 24 de març de 18 a 
19.45h a través de la plataforma 
ZOOM. A partit del 7 d’abril s’inicia 
un cicle formatiu adreçat a perso-
nes cuidadores en l’entorn familiar 
amb l’Escola de Cuidadors de la 
Fundació La Caixa. El curs es gratu-
ït però les places estan limitades a 
15 persones. Es tracta d’un cicle de 
9 sessions de formació —els dime-
cres de 16.30 a 18h—  per cuidar 
les persones que cuiden, a partir de 
l’abordatge de tres aspectes bàsics: 
saber, ser i fer. Més informació a 
www.alella.cat/alellacuidadora. 

Més espais i recursos per a la 
pràctica esportiva i saludable 
Dins de les actuacions de foment 
de l’esport i el hàbits saludables, 
l’Ajuntament ha instal·lat un con-
junt d’elements esportius al Parc de 
la Vinya, a La Serreta, en el recorre-
gut d’una de les Rutes Saludables. 
El conjunt està format per un cos 
d’espatllera, una barra horitzontal i 
una barra vertical, i està pensat per 
facilitar la realització d’exercicis 
d’estiraments i força del tren supe-
rior. Aquesta actuació està inclosa 
en el Pla d’Actuació Municipal i 
cerca complir l’objectiu d’incre-
mentar l’oferta d’espais i elements 
per a la pràctica d’activitat física 
saludable. Una altra actuació ha 
estat la substitució de les porteries 
de la pista exterior del pavelló per 
unes noves amb l’objectiu de millo-
rar la seguretat dels elements es-
portius dels equipaments. 

cipi. Per accedir només cal anar al web 
trencadis.diba.cat/Trencadis/ i buscar 
per municipi (Alella) o per temes (Festa 
Major de Sant Feliu d’Alella) 

La plataforma conté els documents 
de fons locals, tant històrics com actu-
als, conservats a les biblioteques: pu-
blicacions periòdiques, cartells, pro-
grames de festa major, fotografies, 
enregistraments sonors i vídeos. 

La Regidoria de Gent Gran organitza un 
programa d’activitats, que tindrà ca-
ràcter trimestral, adreçat a persones 
majors de 60 anys. Amb el títol “La 
primavera de la Gent Gran 6.0”, aquest 
primer programa, inclou diferents pro-
postes pensades per afavorir un enve-
lliment actiu i saludable. Cada mes 
s’organitza una sessió de marxa nòrdi-
ca —que es faran els dies 7 d’abril, 4 
de maig i 1 de juny— a més de xerra-
des i tallers relacionats amb diferents 
temes sobre qüestions d’interès gene-
ral o adreçades al col·lectiu. La prime-
ra cita és un taller participatiu sobre la 
Festa Major que es farà el 24 de març. 
En aquest primer programa es tracta-
ran temes com la felicitat, com nodrir 
la ment i el cos, la recollida de residus, 
el document de voluntats anticipades o 
la seguretat a Internet. A l’abril hi hau-

rà també un concert de Sant Jordi i al 
maig audició de sardanes. Les inscrip-
cions són gratuïtes i s’obriran  15 dies 
abans de l’activitat. www.alella.cat/
gentgran60 

la primavera  
de la  
Gent Gran 6.0

març / 
/ juny  
2021
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Can Manyé acull l’obra d’Israel Ariño i Clara Gassull, del 16 d’abril al 16 de maig. 

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

Noves propostes a Can Lleonart 
Can Lleonart ha programat nous 
cursos i activitats per aquesta pri-
mavera. Les inscripcions per a an-
tics alumnes i veïns i veïnes d’Alella 
es fan el 7 i 8 d’abril i el 10 s’obren 
a tothom. Les activitats s’adapta-
ran a les restriccions sanitàries del 
moment. El fulletó es pot recollir 
directament a Can Lleonart o a 
l’Oficina de Turisme. www.alella.
cat/canlleonart. 

Casal de primavera a l’Espai Jove 
L’Espai Jove organitza un casal de 
Setmana Santa per a adolescents 
de 12 a 16 anys. Es farà els dies 
29, 30, 31 de març i 1 d’abril, de 
9 a 14h. Inclou diferents activitats 
esportives, de creació, així com ex-
cursions de natura pels voltants 
d’Alella. Començarà el casal amb la 
creació i disseny d’un Pennyboard, 
es realitzaran jocs col·laboratius i 
dues excursions, una d’elles amb 
BTT i l’altre de senderisme. Les ac-
tivitats es podran veure afectades 
per les mesures preventives per la 
Covid-19. El cost del casal és de 
60 euros els quatre dies. Les ins-
cripcions es poden fer a partir del 8 
de març des de la pàgina www.ale-
lla.cat/casalespaijove 

Novetats en el procés de 
participació de la Festa Major  
La pandèmia ha obligat a canviar la 
forma i el calendari del procés par-
ticipatiu de la Festa Major iniciat al 
mes de juny. Més d’un centenar de 
persones han participat en la con-
sulta virtual i ara hi ha la possibili-
tat de seguir participant en format 
grupal a través d’un formulari d’au-
todiagnosi, al què es pot accedir 
des de Decidim Alella. També es 
faran diferents tallers participatius 
sectorials, tots ells telemàtics, ex-
cepte la sessió amb la gent gran 
que es farà el 23 de març a l’Espai 
d’Arts Escèniques. El 16 de març es 
farà un taller familiar amb les AFA 
dels centres i el 24 de març un ta-
ller amb entitats. També es faran 
tallers durant tot el mes de març 
amb alumnes de 5è i 6è i el servei 
comunitari de 4t d’ESO està dedicat 
a la història de la festa. Més infor-
mació a www.alella.cat/decidim 

Llibres i vi a Biblioteques amb DO
La Biblioteca Ferrer i Guàrdia d’Alella 
no atura les seves activitats utilitzant 
altres  mecanismes i espais per seguir 
oferint propostes que apropin la lectura 
i la cultura a la ciutadania. En format 
virtual o recorrent a altres espais més 
amplis del municipi, com ara l’Espai 
d’Arts Escèniques, aquest mes de març 
torna una nova edició de Biblioteques 
amb DO, una proposta del Servei de 
Biblioteques de la Generalitat que por-
ta la cultura del vi a les biblioteques 
públiques de Catalunya. Cada mes es 

Activitats a l’entorn de la literatura i la DO Alella 

Fins al 31 de març 2a exposició d’una selecció fotogràfica de les 2 edicions del concurs Vinstagram DO Alella
Dimarts 4 de març, 20h Club de lectura i conversa amb Àngel Bosch, autora del llibre “Camí entre 
vinyes”. Conduït per Tònia Minguet Pla 
Divendres 19 de maç, 18h Viure i beure l’art. Conversa amb el dissenyador alellenc Enric Satué. 
Dimarts 23 de març, 18h Hora del conte. El raïm trepitjat, a càrrec de Keke Shuga. 
Dimecres 24 de març, 20h Xerrada-Col·loqui. Vinyes entre vitrines: el món del vi a Can Manyé. 

Cal inscripció prèvia a b.alellafg@diba.cat o al 935559055 i se us confirmarà l’assistència i el format de les acti-
vitats, adaptat a la normativa del moment. Consulta la programació complerta a www.alella.cat/bibliotequesambdo

dedica a una de les dotze DO de Cata-
lunya. Al març la protagonista és la DO 
Alella i es programen activitats a les 
diferents biblioteques del territori. Es 
faran presentacions de llibres i relats 
d’històries sobre el vi, un concurs de 
fotografia per Instagram i hores del 
conte pensades per a l’ocasió. En 
aquesta novena edició les activitats gi-
raran al de la representació de la cultu-
ra del vi en el món de l’art. 

Més informació a www.alella.cat/
bibliotequeambdo.

Fotografia i escultura dialoguen a 
“La gravetat del lloc”

L’espai d’art i creació d’Alella mostra 
del 16 d’abril al 16 de maig “La grave-
tat del lloc”, un diàleg entre dos artis-
tes i dos llenguatges: les fotografies 
d’Israel Ariño i les escultures de Clara 
Gassull. El projecte s’inicia en el marc 
d’una residència de creació en el cen-

tre d’art contemporani Domaine de 
Kerguéhennec, a la Bretanya francesa. 

Posteriorment, Clara Gassull reinter-
preta aquesta sèrie partint de les idees i 
conceptes presents en les fotografies 
transformant-les en objectes escultò-
rics. Fonent els llenguatges de l’escultu-
ra i la imatge, vivint el bosc o extra-
ient-ne elements, s’explora el lloc com a 
eix de vinculació emocional a través de 
la foscor, del límit d’allò representable i 
de la percepció de la realitat. La nit 
apareix com a objecte de descobriment, 
misteri i plaer, com un espai jeroglífic 
que porta a imaginar alguna cosa més 
que del que realment es veu, endins-
ant-se en el terreny del que és mental i 
imperceptible, de la descoberta.
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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 Més del mateix

Algú deia que és estúpid esperar resultats diferents 
fent exactament el mateix, doncs el govern d’Alella 
va ajustar el Pla d’Acció Municipal (PAM) fent el 
que se’n diu en argot futbolístic una “patada al da-
vant”, tot esperant que el temps arregli el desgavell 
que se’ls ha generat per la situació i la seva nul·litat 
d’acció.

És veritat que la situació viscuda és complicada 
i gens fàcil per ningú, però també és cert que és un 
govern que ha viscut molt bé durant 17 anys, amb 
pocs problemes per no dir-ne cap. Així que quan 
venen complicacions no saben reaccionar.

En el Ple vam explicar el nostre vot en contra 
per ser un pla ajustat a un model polític caduc. 
Se’ns van prometre més de 40 habitatges de llo-
guer i amb prou feines en tindrem 3 ó 4. Promeses 
d’inversions en emprenedoria i el primer que ha fet 
és reduir-ho a la mínima expressió.  Un pla d’es-
quena a la seguretat del poble. 

El nostre grup municipal portem anys senya-
lant la necessitat d’una ordenança municipal de 
civisme. La finalitat és dotar a la nostra policia 
local d’una eina que permeti restablir l’ordre allà 
on s’hagi perdut. L’ordenança hagués permès a la 
nostra policia eradicar les bretolades patides en les 
últimes setmanes. Permetria restablir el respecte 

La participació, una de les nostres eines cabdals 

Aquest febrer han tingut lloc les eleccions al Par-
lament de Catalunya. Amb la data imposada per 
decisió judicial, s’han hagut de fer en plena tercera 
onada de la pandèmia. Això ha requerit tot un se-
guit de mesures excepcionals per assegurar que no 
suposaven un risc sanitari ni per les persones vo-
tants ni per les persones que el dia 14 van fer pos-
sible la jornada de votació. Des d’aquí volem agrair 
a tot el personal de l’Ajuntament que hi van estar 
treballant intensament en les setmanes prèvies. 

També fem un reconeixement a totes les per-
sones que van formar part de les meses electorals: 
amb el seu exercici de responsabilitat cívica en mo-
ments complicats van fer possible la constitució de 
les meses, el desenvolupament de la jornada i el 
recompte dels vots sense cap incident. 

Finalment, agrair la seva participació a tots els i 
les votants que van exercir el seu dret: un 62,53% 
del cens electoral, més de 8 punts per sobre de la 
mitjana de Catalunya. Una vegada més Alella ha 
votat independentista: un 54,4% dels vots emesos 
han estat per partits independentistes que han ob-
tingut representació parlamentaria i un 5,2% dels 
vots han estat a opcions independentistes que no 
han assolit representació. 

La implicació ciutadana és necessària per al 

que certs menors han perdut a l’autoritat. Malau-
radament, el govern d’Alella segueix esperant que 
les coses es resolguin per sí soles i això, ja els hi 
avancem, no passarà, ens el contrari.

En el mateix Ple el govern presentava una mo-
ció  per la salvaguarda de la llibertat d’expressió en 
referència al cas Hasél. Una moció que va comp-
tar amb el nostre suport. La sorpresa saltava en 
el mateix Ple quan l’alcalde impedia preguntar a 
un ciutadà (dret que tenim tothom en acabar el 
mateix) perquè havia concorregut a unes eleccions 
municipals en una llista. Així anem, dient una cosa 
i fent just al contrari.

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 

desenvolupament de les polítiques públiques, tant 
ho ha estat en un procés electoral com el que hem 
viscut, com en els processos participatius que de-
senvolupem a Alella com ara el Pacte de Poble.

La crisi sanitària ens marca el rumb cap a on 
hem de dirigir els nostres esforços per encarar la 
segona meitat de mandat. En l’últim Ple es va apro-
var una modificació del PAM (Pla d’Actuació Muni-
cipal) per adequar-lo a les necessitats derivades de 
la pandèmia. 

Hem anat un pas més enllà i hem creat un 
Pacte de Poble, un procés participatiu que ens 
permetrà treballar en propostes que ajudin a ate-
nuar els efectes d’aquesta crisi sanitària a Alella. 
En aquest Pacte s’hi treballa des de l’equip de go-
vern amb els equips tècnics de les àrees i s’hi in-
corporen les forces polítiques presents al Ple, així 
mateix també hi ha representació dels agents soci-
als i econòmics del nostre poble, a títol individual 
i d’associació. 

Tota la ciutadania està convidada a presentar 
propostes a través de la plataforma DEDICIM ALE-
LLA. Les propostes presentades es tractaran en el 
sí de la Comissió del Pacte, i un cop decidides se’n 
farà seguiment a través del Consell de Poble. Alella 
té la paraula.

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 Pla Actuació Municipal 

El passat plenari dia 25/02/20221, es va portar a 
modificació el PAM (Pla d’Actuació Municipal),  que 
és la eina que marca els plans per aquest mandat 
2019-2023 i que havia estat aprovat el 24/10/2019.
Aquestes modificacions s’han hagut de gestionar 
per realitzar correccions motivades pels terribles 
efectes econòmics de la pandèmia, i aconseguir 
així crear uns procediments de treball més realistes 
amb les actuals circumstàncies heretades durant 
aquests darrers 12 mesos i que segurament ens 
acompanyaran en tot el mandat ”Covid”.

L’impacte a dia d’avui ha obligat a una reducció 
de 600.000€ en el pressupost del nostre Ajunta-
ment per aquest any 2021, havent de realitzar una 
sèrie de modificacions i inclòs varies anul·lacions 
en les diferents partides del pressupost. 

Destaquen en aquestes modificacions la defi-
nició del futur de Can Gaza, el millorament a l’ac-
cessibilitat a l’edifici de l’Ajuntament, l’aprovació 
del reglament de l’Espai d’Arts Escèniques, l’estudi 
sobre la viabilitat del projecte de la nova Biblioteca, 
el reforçament del Consell Escolar Municipal i el 
redactat de l’avantprojecte del tram de la riera entre 
Can Lleonart i l’Autopista. 

Tanmateix, destaquem l’eliminació en les actua-
cions en la planificació del projecte del nou Edifici 

Mark Ullod 
ullodlm@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

La cultura no s’atura

A Alternativa per Alella pensem que les alellenques 
hem de poder decidir el model de poble que volem 
de manera consensuada mitjançant el debat. Cre-
iem que s’han de tenir en compte totes les opinions 
i fer participar el màxim de persones en totes les 
decisions que afecten el present i el futur del poble.

Entenem perfectament que aquest any ha estat 
el més complicat de la història recent i que la pan-
dèmia ha aturat moltes iniciatives i n’ha posat en 
guaret moltes altres. Per això valorem la feina que 
fa el Govern local i provem de ser constructives i de 
col·laborar en tot allò que puguem ajudar.

El 26 de gener va finalitzar el procés partici-
patiu per redactar el reglament de l’Espai d’Arts 
Escèniques a través del web de l’Ajuntament. Ens 
va semblar que la consulta era poc més que una 
enquesta tipus test, i vam decidir presentar una 
instància amb un seguit de propostes, ja que no 
trobàvem la forma de plasmar les nostres idees en 
aquell formulari.

Dies més tard vam mantenir una reunió amb 
l’alcalde, la regidora de Cultura i la tècnica respon-
sable de l’equipament, en què Sílvia Siles i Mark 
Ullod van exposar-los els nostres plantejaments: 
necessitat de redactar un Pla Integral de Cultura; 
introducció de tarifació social, taquilla inversa, abo-

Consistorial, la de l’avantprojecte de la  segona es-
cola bressol pública de la Serreta, el de l’estudi de la 
viabilitat de projectes de comunitats assistides (pi-
sos compartits o tutelats per a l’envelliment digne) i 
la millora de l’espai públic (xifrat amb 1 milió d’eu-
ros repartits en 4 anys) en pavimentació i voreres.

Volem ser responsables i fer costat al govern en 
aquests moments difícils, i per això hem aprovat 
aquestes mesures tot esperant poder engegar-les 
de nou ben aviat. Això voldria dir que ja estaríem 
immersos en la tan desitjada normalitat i voldria dir 
que anem millorant les instal·lacions i els serveis 
del nostre estimat poble d’Alella.

Amb empenta i alegria!!

naments de temporada i passis juvenils a preus re-
duïts; cessió gratuïta de la sala polivalent i la sala 
Kerfaou, en determinats supòsits; reserva d’un per-
centatge de la graella per a l’estrena de producci-
ons locals; ampliació de les residències artístiques 
a totes les disciplines, i exhibició de cinema úni-
cament en català o en versió original subtitulada.

Més enllà de dir-nos que eren projectes molt in-
teressants i que el Govern ja els havia pensat –però 
que la Covid els havia aturat–, no hi va haver debat 
efectiu. Simplement se’ns va agrair la feina feta i 
avall que fa baixada!

La prova és que una setmana després el Govern 
va anunciar els preus públics dels bucs d’assaig 
sense tenir en compte la nostra demanda d’establir 
un lloguer simbòlic per fer ús d’un recurs infrauti-
litzat.

Esperem, com a mínim, que el Govern sigui co-
herent i incrementi substancialment l’oferta de cine 
en català, després que el ple de febrer va aprovar 
per majoria una moció d’Alternativa per Alella per 
fer efectives les reivindicacions de la plataforma 
ciutadana Tornada3XL per a la recuperació d’un 
canal televisiu multiplataforma amb sèries, progra-
mes i música en català adreçat a l’audiència juve-
nil. Ens hi va la llengua!

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 Condemna dels aldarulls vandàlics produïts a diverses ciutats de Catalunya i Espanya

L’entrada a presó del cantant Pablo Rivadulla, co-
negut com Pablo Hasél, per un delicte d’enaltiment 
del terrorisme i injúries a la Corona ha posat en 
primera línia del debat públic la llibertat d’expressió 
a Espanya. 

Com aclariment previ, cal dir que l’entrada efec-
tiva a presó es produeix degut als antecedents de 
Pablo Hasél per agressió a un periodista i per ame-
naces a un testimoni d’un procediment judicial. 

La llibertat d’expressió a Espanya és inherent a 
la nostra democràcia i està consagrada a l’article 
20 de la Constitució Espanyola, amb els límits lò-
gics marcats en la pròpia Constitució i en les Lleis i 
que en cap cas pot emparar cap tipus d’intimidació 
o d’amenaça cap a ningú, sigui quina sigui la seva 
condició i la seva adscripció política.

És evident que en els darrers anys hem assistit a 
un progressiu enduriment de l’aplicació dels articles 
190 i 491 del Codi Penal on es tipifica el delicte 
d’injúries a la Corona. 

El Govern d’Espanya ja ha anunciat que treba-
llarà per impulsar la derogació de la Llei de Segure-
tat Ciutadana i la reforma del Codi Penal per tal de 
garantir la llibertat d’expressió, entre d’altres drets 
individuals i col·lectius que s’han vist vulnerats per 
la reforma del Codi Penal del 2015 que es va apro-

Cristòbal Zueras
zuerasrc@alella.cat

Res justifica la violència 

Estimats veïns, les eleccions autonòmiques es va-
ren celebrar al nostre municipi,  amb una excel·lent 
organització i sense cap incident, quan fem les co-
ses junts, tot funciona millor.

Des de Ciutadans volem donar les gràcies als 
279 veïns que han tornat a depositar la seva confi-
ança  en nosaltres, i això ens motiva a seguir treba-
llant més i millor per Alella.

El darrer Ple del mes de febrer tenia un ordre del 
dia que res tenia a veure amb la política municipal.

Una revisió del PAM que encara conserva el 
punt 6.1 “Participarem del procés d’alliberament 
nacional com hem fet fins ara, i serem al costat de 
la voluntat democràtica i de les nostres institucions 
per a la consecució de la República Catalana”...
Doncs si volen perdre el temps, amb nosaltres que 
no hi comptin.

Una moció en defensa de Pablo Hasél....???....
(ERC)...una moció demanant la amnistia dels “PO-
LÍTICS PRESOS”...(JxCAT)....una altre per demanar 
continguts en català per a adolescents a TV3...(la 
CUP)....de veritat saben quines són les competèn-
cies municipals??  Creiem que no.

El nostre grup va demanar presentar un Decla-
ració Institucional per tal de condemnar la violència 
esdevinguda als carrers i les destrosses de mobiliari 

públic i dels comerços, i per defensar a les Forces i 
Cossos de Seguretat que són les garants del nostre 
sistema democràtic,...doncs no, sembla que no era 
important, que la havien de treballar...en fi...

Com diu el títol, res justifica la violència per 
defensar les idees, i algun grup del consistori, tris-
tament, la justifiquen per defensar la llibertat d’ex-
pressió???

Habitatge social per lloguer, biblioteca munici-
pal, escola bressol a La Serreta, un residència pu-
blica per la gent gran, la millora de carrers i voreres, 
el soterrament de la fibra òptica, la reducció de la 
velocitat dels vehicles... Parlem???

Toni Bernal
bernaltj@alella.cat
689 019 367

var durant el Govern del PP.
D’altra banda, l’entrada a presó de Pablo Hasél 

ha ocasionat un seguit d’aldarulls i actes vandà-
lics a diverses ciutats de Catalunya i del conjunt 
d’Espanya. Aquests dies hem vist cremar conte-
nidors, mobiliari públic i vehicles privats, assaltar 
comerços, mitjans de comunicació, comissaries 
de policia i, fins i tot, un edifici declarat Patrimoni 
de la Humanitat per la UNESCO com és el Palau 
de la Música, i hem assistit a escenes de violència 
urbana extrema que en cap cas són tolerables en 
una societat democràtica ni poden emparar-se en 
el legítim dret a manifestació pacífica. 

Per aquest motiu condemnem aquests aldarulls 
i mostrem tot el nostre suport als cossos de segure-
tat, bombers i sanitaris que han hagut d’actuar per 
evitar danys. 

Lamentem també les persones que han patit fe-
rides a causa de les manifestacions, ja siguin mem-
bres dels cossos de seguretat o manifestants. 

Finalment, condemnem també els danys mate-
rials i els saquejos que s’han produït a comerços, 
agreujant la seva difícil situació econòmica en el 
context de restriccions generades per la pandèmia 
de la Covid-19 que estem vivint.

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.

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

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. 

ORGT per a taxes i impostos
L’Ajuntament té delegada la Gestió dels Tributs (Taxes i Impostos) a l’ORGT de la Diputació. 
Per ser atès a l’oficina d’Alella de l’ORGT és necessari disposar de cita prèvia www.orgtn.
diba.cat/cites. Si voleu que us truquin o voleu fer una consulta, deixeu les vostres dades a: 
https://orgtn.diba.cat 934729191 / 674960759 o orgt.alella@diba.cat

Promoció Econòmica
Finestreta única d’entrada: 637737075. Grup unidireccional per rebre informació supramu-
nicipal o d’interès local. Envia la frase “PROMOCIÓ ECONÒMICA RESPON” a 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 28 DE  GENER I DEL 25 DE FEBRER DE 2021.  Consulteu les vídeo actes a www.alella.cat/plens

Aprovació inicial del Reglament del Consell Educatiu.
El Ple dels 28 de gener va aprovar inicialment el Reglament 
del Consell Educatiu Municipal, una actualització del regla-
ment que regula aquest òrgan de participació des de 2010. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, JxCAT i Gd’A, 
l’abstenció d’AA-CUP i Cs i el vot en contra d’AP-PSC.
Suport al conseller Bernat Solé.
El Ple del 28 de gener va aprovar una moció presentada per 
ERC+SxA de suport al conseller Bernat Solé acusat pel TSJC  
de desobediència greu per l’1 d’Octubre.
Aprovada amb els vots a favor d’ERC+SxA, JxCAT i AA-
CUP, l’abstenció de Gd’A i AP-PSC i el vot en contra de Cs.
Compromís amb la via unilateral per a la independència.
Ple del 28 de gener va aprovar una moció presentada per 
ERC+SxA, JxCAT i AA-CUP en la qual es manifesta el com-
promís de l’Ajuntament amb la via unilateral, com a únic 
camí possible per assolir la independència de Catalunya. 
Aprovada amb els vots de JxCAT, AA-CUP, l’abstenció 
d’ERC+SxA i Gd’A i el vot en contra de Cs i AP-PSC. 
Moció contra l’enorme pujada del preu de l’electricitat.
El Ple del 28 de gener va aprovar una moció presentada per 
Cs en la qual es demana l’adopció de les mesures necessà-
ries per reduir l’enorme pujada del preu de l’electricitat. 

Aprovada amb vot a favor de Cs i JxCAT, l’abstenció 
d’ERC+SxA, Gd’A i AP-PSC i el vot en contra d’AA-CUP. 
Modificació del Pla d’Actuació Municipal (PAM)
El Ple del 25 de febrer va aprovar la modificació del 
PAM per adaptar-lo als requeriments de la pandèmia. 
S’han eliminat sis actuacions, s’ha creat una de nova i 
s’ha reformulat el contingut i/o calendari d’altres 25.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i Gd’A, l’abs-
tenció d’AA-CUP, Cs i AP-PSC i el vot en contra de JxCAT. 
Suport a Pablo Hasél
El Ple del 25 de febrer va aprovar una moció presentada 
per ERC+SxA i AA-CUP de suport a Pablo Hasél.
Aprovada amb els vots a favor d’ERC+SxA, AA-CUP i Jx-
CAT, l’abstenció de Gd’A i AP-PSC i el vot en contra de Cs.
Suport a l’amnistia de les persones imputades pel procés.
El Ple del 25 de febrer va aprovar una moció presentada 
per JxCAT, AA-CUP i ERC+SxA a favor de l’amnistia de 
totes les persones imputades pel procés.  
Aprovada amb els vots a favor de JxCAT, ERC+SxA, AA-
CUP, l’abstenció de Gd’A i el vot en contra de Cs i AP-PSC. 
Defensa d’espais juvenils de qualitat en llengua catalana.
Aprovada amb els vots a favor de AA-CUP, JxCAT, 
ERC+SxA, Gd’A i AP-PSC i l’abstenció de 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:  MARÇ-ABRIL

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
2, 3, 4 i 5 d’abril                GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
10-11 d’abril  GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
17-18 d’abril                MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
24-25 d’abril  BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

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

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

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55
De dilluns a 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: 12 d’abril (recollida 16 d’abril) i 4 de juny (recollida 10 de juny). A l’Espai d’Arts 
Escèniques Casal d’Alella. 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 març i del 13 al 18 d’abril. 
De dimarts a dissabte de 9.30 a 14h i de 16.30 a 18.30h i diumenge de 10 a 13.30h. 
Dilluns tancat. A la Riera Principal, entre Can Vera i Charles Rivel.

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

Taxa Mercat de Marxants (4t trimestre)  26.11.2020   a   26.01.2021 
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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

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

Diumenge 7 de març

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Dia Dones. Tertúlia: Dilluns ens estimaran, amb l’autora del llibre del 
mateix títol Najal el Hachmi. Reserva d’entrades a alella.koobin.cat 

Dijous 11 de març

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Tria la Via. Tertúlia. S’acaba l’ESO...I ara què? Quan els adults ajuden 
a orientar-se, amb Jaume Funes. Reserva d’entrades a alella.koobin.cat

19h Sessió virtual
Presentació de la campanya Moment Solar per promocionar la instal·
lació de plaques solars als domicilis. www.momentsolar.cat 
Organitza: Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya 

Dijous 18 de març

De 10 a 14 i de 17 a 20h Diferents espais*
Botigues al carrer. 

Divendres 19 de març

15h Llar d’Infants Municipal Els Pinyons* 
Cafè temàtic. El vincle. Adreçat a famílies amb infants de 0 a 3 anys. 
Cal inscripció prèvia al 935555509. 

19h Sala Carquefou de l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Taller participatiu sobre la Festa Major, adreçat a gent gran.

Dimarts 23 de març

16h Sessió virtual
Sessió formativa. Saps que és el document de voluntats anticipa·
des?, amb la doctora Esther Limón. www,alella.cat/alellacuidadora. 
Organitza: Alella Poble Cuidador

Dimecres 24 de març

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella o sessió virtual*
Mou·te pels residus. Xerrada. La problemàtica dels plàstics al medi 
ambient. www.alella.cat/moutepelsresidus 

Dimecres 7 d’abril 

9.30h Pavelló Municipal d’Esports*
Dia Mundial de l’Activitat Física. Marxa nòrdica. alella.cat/gentgran60.

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

Dimarts 6 d’abril 

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella o plataforma ZOOM*
Dia Dones. Tertúlia en primera persona. La cara oculta de la prostitu·
ció, desmuntant mites, amb Mar Galceran. www.alella.cat/diadones.

Dijous 25 de març

12h Plaça de l’Ajuntament*
Dia Dones. Acte institucional del 8 de Març. Lectura del manifest i 
activitats de l’Associació de Dones Montserrat Roig, l’Associació Dones 
Solidàries i el col·lectiu Tribu Feminista. www.alella.cat/diadones

Dilluns 8 de març

Consulteu el programa d’activitats organitzades per la Biblioteca 
Ferrer i Guàrdia a la novena edició de Biblioteques amb DO a
www.alella.cat/bibliotequesambdo 

Biblioteques amb DO 

De 10 a 14 Diferents espais*
Botigues al carrer. 

10h Sessió virtual*
Dia Dones. Taller de confecció de compreses de tela, amb Divina 
Menstruació. www.alella.cat/diadones

De 10 a 14h Plaça de l’Ajuntament
Parada informativa sobre la campanya Moment Solar.
Organitza: Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya 

Dissabte 20 de març

20h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Teatre. Crimen i Telón, amb Ron Lalá. Entrades a alella.koobin.cat 

Divendres 26 de març

17 i 18h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Teatre. Sabates noves, amb Tian Gombau. Entrades a alella.koobin.cat 

Dissabte 27 de març

10h Plaça de l’Ajuntament
Dia Dones. Taller de decoracions de balcons per al 8 de Març. 
Organitza: Col·lectiu Tribu Feminista



www.alella.cat/trialavia    #TriaLaVia
Espai Jove d’Alella  
Antigues Escoles Fabra 
Av. Ferran Fabra, 1  
93 540 72 45 - 615 844 728

TRIA LA VIA
SETMANA DE L'ORIENTACIÓ EDUCATIVA

MARÇ 2021   
DIJOUS 18   
A19 H / ESPAI D’ARTS ESCÈNIQUES
ATERTÚLIA AMB JAUME FUNES S’acaba l’ESO... I ara què?

DILLUNS 22   
A10.50h – 12.20 H / YOUTUBE AJUNTAMENT
APRESENTACIÓ DE LES JORNADES 
AXERRADA Com decidir enmig d’una tempesta emocional
A13.10h - 14.05 H / YOUTUBE AJUNTAMENT
AIDENTIFICA I ENTRENA LES TEVES COMPETÈNCIES

DIES 22 I 23 I 25 I 26
A19 H / INSTAGRAM @ALELLAJOVE  @ADOLESCENCIAALELLA

AENTREVISTES EN DIRECTE 

DIMECRES 24  
A19H / YOUTUBE AJUNTAMENT
AXERRADA ORIENTATIVA PER A FAMÍLIES 

DIJOUS 25 
A14H / YOUTUBE AJUNTAMENT
ANO ET QUEDIS ENRERE, EL TREBALL DE FUTUR JA ESTÀ AQUÍ

DISSABTE 27 
A10-14H / YOUTUBE AJUNTAMENT
AAUTOCONEIXEMENT I LIDERATGE DEL CANVI    

Activitats gratuïtes, inscripcions al web.

Tots els dies 
assessories 

individuals GIRA. 
Demana la teva cita a 

alella.cat/trialavia


