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Mou-te pel Zero!  
 L’Ajuntament anima la ciutadania a assolir reptes per reduir 
els residus, impulsar el comerç local i aconseguir premis
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El nostre model de via pública

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. 

L’Ajuntament d’Alella, després de mesos de treball transversal 
i participat, ha aprovat per unanimitat el Pacte de Poble per a 
la recuperació econòmica, social i emocional d’Alella, com  a 
full de ruta per superar la COVID. En el darrer plenari també es 
va materialitzar un altre acord pel qual feia temps que es tre-
ballava, en aquest cas, el projecte executiu per a la construcció 
dels futurs habitatges socials de les “Cases dels Mestres”; un 
pas ferm més en matèria de polítiques socials a Alella.

Totes les polítiques socials, la seguretat ciutadana, la bona ges-
tió dels recursos públics i mantenir els comptes sanejats... Són 
molts, i de temàtica molt diversa, els àmbits prioritaris d’actu-
ació. Tanmateix hi ha un que sovint queda empetitit i del qual 
no en parlem suficient,  el model de poble i de via pública. 

El nostre model de poble el defineix una llarga història i el intrín-
sec context del nostre municipi, però resta fixat per la normativa 
urbanística que n’assegura el manteniment en el futur. No obs-
tant, el model de via pública es defineix també en el dia a dia 
amb una dedicació constant per part d’un eixam de formigues 
que fan una tasca sovint invisible, però de gran importància.

En aquest Full, podreu llegir sobre el nou contracte de reco-
llida de residus, que ha incorporat diverses millores al servei, 
així com la incorporació d’un nou vehicle al servei de neteja 
viària. Aquests dos serveis, més el servei de manteniment de 
jardineria i zones verdes, el servei de manteniment de l’enllu-
menat públic i totes les actuacions de manteniment i millora 
de paviments i voreres (i alguns altres) ens permeten gaudir 
de la via pública que tenim. Uns serveis que sumen a l’entorn 
d’un milió i mig d’euros anuals i que ocupen directament a 
quasi una trentena de persones externes, a més a més de la 
desena de persones de la Brigada Municipal.

I amb el què ja tenim i amb les millores explicades no ens atu-
rem. Estem treballant  per incorporar una persona que faci la 
inspecció de la via pública, tenim encarregada una auditoria 
del cablejat aeri per poder reclamar a les empreses solucions 
urgents, estem tancant la redacció del Pla Director del Verd 
Urbà, estem realitzant un estudi dels guals per posar ordre a les 
voreres i ja hem obert un període per procedir al tancament de 
les parcel·les urbanes que embruten voreres i carrers. Tot plegat 
per mantenir i millora el nostre model de poble i de via pública 
que ens fa sentir orgullosos i orgulloses de viure a Alella.

En darrer lloc, aquest mes de març hem ampliat el govern 
municipal d’ERC+SxA amb la incorporació del regidor de 
Gent d’Alella en un acord construït des de la confiança perso-
nal i política i amb l’objectiu de treballar per Alella i la seva 
gent. Benvingut a govern Josep!
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Campanya pionera per reduir residus 
reptes, dissenyats per poder col·laborar 
tota la família, s’agrupen en tres ni-
vells: inicial (5 punts); intermedi (10 
punts); i avançat (15 punts). N’hi ha 
que proposen la compra de productes 
a granel en lloc dels que es comercialit-
zen envasats en recipients de plàstic. 
D’altres, la reparació d’aparells o peces 
de roba. També n’hi ha que estan pen-
sats per a la promoció d’hàbits saluda-
bles o la participació en activitats com 
recollir residus a la natura o bé partici-
par en el taller d’upcycling. 

A més de participar en el sorteig 
dels premis i contribuir a la lluita con-
tra el canvi climàtic, els alellencs i ale-
llenques que assoleixin 10 reptes dife-
rents de la campanya podran obtenir 
una reducció del 10% de la taxa de 
residus. 

L’Ajuntament anima la ciutadania i 
als comerços a participar en aquesta 
iniciativa que busca contribuir a la llui-
ta contra el canvi climàtic. Els comer-
ços interessats a participar-hi poden 
fer-ho emplenant el formulari de la pà-
gina moutepelzero.cat/alella/

L’Ajuntament d’Alella, juntament amb 
els ajuntaments del Masnou i Teià, va 
posar en marxa el 15 de març la cam-
panya Mou-te pel Zero!, una iniciativa 
pionera a Catalunya que té per objectiu 
promocionar la reducció de la generació 
de residus i impulsar el comerç local.

El projecte es basa en una combi-
nació d’experiències de joc (gamifica-
ció) en format digital i no digital, a tra-
vés de les quals es pretén aconseguir 
que la ciutadania, els establiments i les 
empreses incorporin noves pràctiques 
de consum sostenible, promovent 
l’economia circular i el consum local i 
avançant cap a una societat de residu 
zero. La idea és que aquestes accions 
es vagin incorporant com a hàbits quo-
tidians amb l’objectiu final que Alella 
redueixi la seva petjada de carboni. 

Els premis per participar-hi poden 
ser productes que ajuden a la reducció 
de residus o recompenses com ara en-
trades i descomptes en activitats cultu-
rals i lúdiques que s’organitzin a Alella, 
i que seran sortejats de manera bimen-
sual entre les persones participants. 

Dues formes de participar-hi
Es pot participar de manera virtual ,a 
través d’una app que es pot descarre-
gar al web moutepelzero.cat/alella/ i 
que està disponible per Iphone i An-
droid, o bé mitjançant un fullet que es 
pot aconseguir als comerços d’Alella 
que col·laboren en la campanya, a 
l’Oficina de Turisme, a Can Lleonart i a 
la Biblioteca Ferrer i Guàrdia. 

Si s’opta per la primera opció la 
participació als sortejos és directa en 
cada repte aconseguit, per tant a més 
reptes més possibilitats de guanyar. Si 
s’opta pel format paper el venedor o 
venedora segellarà el fulletó per cada 
repte aconseguit i caldrà dipositar-lo a 
l’Oficina de Turisme per participar al 
següent sorteig. No cal assolir tots els 
reptes per dipositar el fulletó a la urna. 
El primer sorteig es farà el 15 d’abril. 

Un joc per a tota la família
Aquest mètode combina l’aprenentatge 
lúdic amb l’assumpció d’hàbits respec-
tuosos amb el medi ambient i benefici-
osos amb el teixit comercial local. Els 

Nivell intermedi: 10 PUNTS
Compra un aparell per recarregar piles

Compra gel sòlid (en pastilles)
Fes una recepta d’aprofitament alimentari 

Porta a reparar calçat
Participa en la recollida de 3 residus a la natura  

Compra mocadors de tela reutilitzables
Mira un documental sobre el problema dels plàstics 

Porta una carmanyola per anar a comprar 
Porta a reparar un electrodomèstic a la Reparatruck

Compra xampú sòlid (en pastilla) 

Nivell avançat: 15 PUNTS
Compra un raspall de dents de bambú o fusta 

Porta carmanyola per restes de menjar del restaurant
Llegeix un llibre de residus zero o economia circular

Compra begudes a granel
Compra càpsules reutilitzables per a la cafetera 

Compra un fregall de fibra vegetal
Forma part de la xarxa de compostaires d’Alella 

Participa en el taller d’upcycling
Compra una planta medicinal o hortícola

Proposa un repte  

Nivell inicial: 5 PUNTS
Compra 3 productes a granel a prop teu

Compra una ampolla d’aigua reutilitzable
Repara una peça de roba (a la Didaltruck)

Demana en préstec un llibre de la Biblioteca
Compra sabó de mà de pastilla

Compra una maquineta de depilació i afaitat
Compra fruita i verdures amb bosses reutilitzables 

Compra una tassa 
Compra una fruita lletja (malbaratament alimentari)

Escolta un podcast sobre residus zero

http://moutepelzero.cat/alella/
http://moutepelzero.cat/alella/
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La recollida selectiva supera el 56%

RESTA
ORGÀNICA 
CARTRÓ 
VIDRE
ENVASOS
DEIXALLERIA
ROBA

TOTAL           

2019
2.657 tones
1.369 tones

354 tones
  288 tones

275 tones
  880 tones 

18 tones 

5.844 tones 

Variació (%)
+4,39%
+ 4,82%
+17,5%
+11,6 %
+10,7%
+21,6%

-16 %

+8,48%

Les xifres
2020

2.774 tones
1.435 tones

416 tones
321 tones
305 tones

1.071 tones 
15 tones 

6.339 tones 

L’any 2020 va ser un any atípic també 
pel que fa a la recollida de residus. El 
confinament, el teletreball i les mesures 
restrictives imposades en alguns sec-
tors han marcat clarament la tendència 
a l’alça pel que fa generació de residus. 
Aquesta pujada també està motivada, 
en menor mesura, per l’increment de 
població, de 9.800 a 9.900 habitants. 
L’any passat, amb 9 dels 12 mesos 
marcats per la pandèmia, es van gene-
rar un 8,48% més de residus que l’any 

·······················································································································································
Amb la pandèmia s’han generat més residus però s’han separat millor.
·······················································································································································

anterior, arribant a un total de 6.339 
tones anuals. La noticia positiva és que 
també van créixer les fraccions recolli-
des de forma selectiva assolint el 
56,24%, 1,71 punts més que a 2019. 

Això significa que del total de resi-
dus domèstics generats a Alella, més 
de la meitat, 3.565 tones han seguit 
vies de reciclatge (un 11,88% més que 
l’any 2019) i 2.774 tones s’han dut a 
la planta de tractament de residus de 
Mataró (un 4,39% més que l’any 

2019). S’han generat més residus però 
se n’han reciclat més.

A nivell individual, cada alellenc i 
alellenca va generar l’any passat 640 
kg de residus, 7,35% més que l’any 
anterior. D’aquests 360 kg es van fer 
de forma selectiva, un 10,7% més que 
a 2019. 

Totes les fraccions de recollida es 
van incrementar respecte l’any anteri-
or, en especial els residus recollits a la 
deixalleria, el paper i cartró, el vidre i 
els envasos, que ho van fer per sobre el 
10%. L’única que va baixar va ser la de 
roba perquè durant els primers mesos 
de confinament es van retirar els conte-
nidors per prevenir el risc de contagi. 

Reduir residus i millorar-ne la selecció 
En els darrers anys s’ha incrementat la 
recollida selectiva però encara hi ha 
molt camí per recórrer. Segons la dar-
rera caracterització de la fracció resta 
(la que no es recull de forma selectiva), 
realitzada a la planta de tractament de 
Mataró, el 26% era fracció orgànica 
(aliments i restes vegetals), el 22% en-
vasos i el 10% paper que es podrien 
reciclar.

L’objectiu de l’Ajuntament és tractar 
de conscienciar la població de la neces-
sitat de reduir la generació de residus i 
millorar-ne la tria que es fa a les llars. 
Per aquest motiu s’ha posat en marxa 
la campanya Mou-te pels Residus que 
inclou tallers i activitats de sensibilitza-
ció ambiental —ja hi han participat 
més de 70 persones— i també la cam-
panya Mou-te pel Zero (veure pàg.3).

Incivisme a les àrees de recollida 
D’altra banda, l’any passat es van tor-
nar detectar moltes actuacions incívi-
ques a les àrees de recollida, amb 
l’abandonament de mobles i volumino-
sos. Aquest tipus de residus no es po-
den deixar ni al costat ni dins dels con-
tenidors del carrer, ni a cap altre indret 
del poble. Cal portar-los directament a 
la deixalleria fixa o bé trucar al servei 
de gratuït de recollida de residus.

Canvi d’empresa i millores al servei

Des de l’1 d’abril el servei de recollida de residus el realitza l’empresa Valoriza Servicios Medioambienta-
les S.A. que ha estat la nova adjudicatària d’aquest contracte per un import anual de 573.959 euros (IVA 
inclòs). El contracte té una durada d’un any i es podrà prorrogar per un any més. 

El canvi de concessionària inclou diferents millores al servei que pretenen reduir i resoldre algunes de 
les problemàtiques en matèria de residus més habituals, com són els abocaments i l’abandonament 
de voluminosos a la via pública, els desbordaments d’algunes fraccions, l’elevada presència de restes 
verdes als contenidors o la neteja de contenidors i àrees.

Les millores més destacades són les següents: 
• Increment dels dies de recollida de voluminosos i mobles, que passa de 3 a 4 dies a la setmana.
• Augment de la capacitat del vehicle de caixa oberta per a la recollida de voluminosos, que comptarà 

també amb una grua per poder retirar elements més pesats.
• Implantació d’un servei de reutilització de voluminosos per reduir i reaprofitar els residus.
• Increment de la freqüència de recollida de la fracció envasos, de 3 a 4 dies per setmana.
• Implantació d’un servei de retirada de restes verdes i de poda, amb servei de trituració.
• Possibilitat d’enviar directament a l’empresa avisos d’incidències a les àrees de contenidors per whatsapp.

NOU TELÈFON DEL SERVEI DE RECOLLIDA (681 244 234)
Amb la nova empresa canvia el telèfon del servei gratuït de recollida a domicili 
de voluminosos i de restes verdes de mida petita i no llenyosa. Des d’aquest 
telèfon també es poden notificar incidències a les àrees de recollida. 
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El servei de neteja incorpora un nou vehicle
L’empresa encarregada del servei de 
neteja de la via pública, GEASER (Ge-
neral de Asfaltos y Servicios S.L.), ha 
incorporat al seu parc mòbil un nou 
vehicle per fer la neteja viària pels car-
rers del centre del poble. Es tracta d’un 
vehicle Kärcher de darrera generació 
amb més capacitat i més prestacions 
que el que es feia servir fins ara. El nou 
vehicle, que ha estat finançat per la 
mateixa empresa amb una inversió de 
més de 100.000 euros, té una capaci-
tat per encabir 1.600 metres cúbics de 
brutícia recollida en la neteja dels car-
rers, és totalment articulat i tot terreny 
per poder accedir als racons més difí-
cils. A més ofereix un espai més ampli i 
còmode per a la persona que condueix. 
A Alella aquest vehicle és conduït per 
una dona que forma part de l’equip de 
7 persones encarregades directament 
de la neteja dels carrers.

A més del vehicle de neteja dels car-
rers del centre, l’empresa disposa d’un 
altre vehicle Dulevo, molt més gran, 
amb capacitat per recollir fins a 5.000 
metres cúbics. Aquest vehicle s’utilitza 

Instal·lats 20 aparcabicis a parcs i equipaments

per fer la neteja viària als diferents bar-
ris del municipi, fora del centre urbà. El 
parc mòbil es completa amb un vehi-
cle elèctric que permet el trasllats dels 
operaris de neteja i també la retirada de 
materials de la via pública. 

L’Alcalde d’Alella es va reunir el 18 
de març amb els treballadors i treba-
lladores de l’empresa concessionària 
per conèixer de primera mà la nova 
dotació i per agrair a tota la plantilla 
la feina realitzada durant aquest difícil 

any de pandèmia, especialment durant 
els mesos de confinament en els quals 
tot el personal de neteja ha estat treba-
llant per mantenir net el poble mentre 
la major part de la gent estava tancada 
a casa. 

L’empresa GEASER s’encarrega de 
la neteja viària des de desembre de 
2017. El contracte és va adjudicar 
per un termini de dos anys, prorroga-
bles dos més, per un import biennal de 
700.346 euros, IVA inclòs.  

L’Ajuntament ha enllestit aquest mes 
de març la instal·lació d’una vinte-
na d’aparcaments per a bicicletes que 
s’han instal·lat a prop dels diferents 
equipaments municipals i algunes zones 
verdes. Es tracta d’estructures d’acer 
galvanitzat, cadascuna de les quals té 
capacitat per aparcar fins a sis bicicle-
tes juntes. A més, els aparcaments es 
poden connectar amb altres estructures 
similars en cas que fos necessari. El cost 
total dels aparcaments és de 1.760 eu-
ros. El personal de la brigada municipal 
s’ha encarregat de la instal·lació. Amb 
aquesta iniciativa es pretén facilitar els 
desplaçaments pel municipi i als dife-
rents equipaments municipals i parcs 
públics en un mitjà ecològic i saludable 
com és la bicicleta. Podeu accedir al 
plànols d’ubicació dels aparcaments a 
www.alella.cat/aparcabicis 

La ubicació 
• Escola Fabra
• Escola La Serreta
• Institut Alella
• Antigues Escoles Fabra
• Can Gaza
• Serveis a les Persones/Consultori local
• Camp d’Esports Municipal
• Pistes d’entrenament d’atletisme
• Pavelló Municipal d’Esports
• Complex Esportiu Municipal
• Oficina de Turisme/Can Lleonart
• Biblioteca Ferrer i Guàrdia
• Can Manyé
• Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella
• Parc del Canonge 
• Parc dels  Drets Humans
• Parc de La Vinya
• Parc del Tricentenari 
• Parc de Can Sors
• Parc del carrer Àfrica

Foto de família de l’equip i els vehicles del servei de neteja viària i els vehicles.

http://www.alella.cat/aparcabicis
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El govern d’ERC+SxA s’amplia amb l’entrada de Gd’A
ERC+SxA i Gd’A han arribat a un 
acord per governar junts l’Ajuntament 
d’Alella el que resta de mandat. Amb la 
incorporació del portaveu i únic regidor 
de Gd’A, l’equip de govern s’amplia de 
7 a 8 regidors i regidores del total de 
13 representants electes que confor-
men l’Ajuntament. 

L’Alcalde d’Alella, Marc Almendro, i 
el regidor portaveu de Gd’A, Josep Bar-
dés, acompanyats de la resta del go-
vern municipal, van signat el 17 de 
març l’acord en un acte celebrat a la 
Sala de Plens al qual també van assis-
tir una representació de les dues for-
macions polítiques.  Amb l’acord subs-
crit, Gd’A assumeix la regidoria de 
Promoció de la Salut, Ocupació i Ciuta-
dania. 

L’Alcalde d’Alella, Marc Almendro, 
va assenyalar durant l’acte que l’acord 
parteix de “la relació humana entre les 
persones que formen part dels les dues 
formacions i la confiança política entre 
els dos grups municipals que ha aca-
bat culminant en el vot favorable a la 

modificació del PAM”.  “Amb aquesta 
nova relació i bon clima de confiança 
política ha estat possible entrar a deba-
tre idees i propostes que ens permetin 
treballar per fer d’Alella un poble enca-
ra millor, treballar per la ciutadania i la 
seva qualitat de vida, sabent-nos dife-
rents però sabent sumar”. L’Alcalde va 
remarcar que la realitat sobrevinguda 

per la pandèmia motiva al govern a ac-
celerar la feina conjunta entre les dues 
formacions.  “Tenim molt clar que és el 
moment d’apostar pel diàleg, d’apostar 
pels acords i de continuar apostant pel 
poble i per la ciutadania alellenca”.

Josep Bardés va agrair la confiança 
de l’Alcalde i del govern local vers al 
seu grup i es va mostrar molt il·lusionat 
i encoratjat per poder treballar d’una 
manera més intensa pel poble dins del 
govern i al capdavant de les regidories 
delegades. “Després de treballar du-
rant 14 anys des de l’oposició, crec 
que ara podrem fer una bona feina des 
del govern”, va dir Bardés. 

L’Alcalde va donar compte del de-
cret del nou cartipàs al Ple municipal 
del 25 de març. A la sessió es va apro-
var una retribució de 15.000 euros 
bruts anuals per dedicació del 45% de 
la jornada del nou regidor de govern. 
Fins ara Bardés cobrava 10.200 euros 
bruts anuals, que és la retribució acor-
dada pels portaveus dels grups munici-
pals. 

El Ple aprova la reforma de les “Cases dels Mestres”
L’Ajuntament ha donat llum verda a la 
reforma integral de l’edifici de les “Ca-
ses dels Mestres”, situat al costat de 
les Antigues Escoles Fabra, per recon-

vertir-lo en habitatges socials. El Ple 
del 25 de març va aprovar inicialment 
el projecte d’executiu presentat per 
Guillem Cabré-Verdiell que contempla 
una rehabilitació integra de l’edifici per 
tal d’adequar-lo a les necessitats actu-
als i poder incorporar els 4 pisos que 
conformen aquest immoble al parc 
d’habitatges socials d’Alella.

La reforma afecta tant a l’interior 
com a l’exterior de l’edifici. Es modifica 
la distribució, de manera que els pisos 
disposaran de 3 habitacions, una cam-
bra higiènica que inclou aparell de ren-
tada de roba i una estança de cuina-
estar i menjador. Hi haurà dos pisos a 
la planta superior i dos a la planta bai-
xa adaptats per a persones amb diver-
sitat funcional.

La rehabilitació també serà exterior 
per tal d’aconseguir l’aïllament tèrmic 
de l’edifici i millorar els sistemes d’efi-

ciència energètica. La reforma es farà 
respectant l’estructura volumètrica de 
l’edifici, així com la façana principal i 
els espais lliures del frontal de la 
parcel·la, tal com estableix el Catàleg 
de Patrimoni Històric, Artístic, Cultural 
i Mediambiental d’Alella, del qual for-
ma part l’edifici. El pressupost d’execu-
ció previst és de 547.203 euros (IVA 
inclòs), tot i que s’espera que pugui 
ajustar-se a la baixa amb la licitació. 

Construït als anys quaranta, a 
l’avinguda Ferran Fabra número 3, 
l’edifici conegut popularment com les 
“Cases dels Mestres” era propietat del 
marquesat d’Alella i va ser cedit a 
l’Ajuntament, juntament amb l’edifici 
de les Antigues Escoles Fabra. 

El projecte es va aprovar inicial-
ment amb els vots a favor d’ERC+SxA, 
Gd’A i AP-PSC, l’abstenció de JxCAT i 
Cs i el vot en contra d’AA-CUP. 

L’acord de govern es va signar el passat 17 de març.
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Pacte de Poble per a la recuperació 
El Pacte de Poble per a la recuperació 
econòmica, social i emocional d’Alella 
ja ha vist la llum. El Ple del 25 de març 
va aprovar, amb el suport de tots els 
grups municipals, el document que 
conté les accions que s’han de desen-
volupar al llarg d’aquest any 2021 
amb la voluntat i l’objectiu de cercar 
solucions, des de la creativitat, la cor-
responsabilitat i la col·laboració per 
pal·liar els efectes que la pandèmia ha 
tingut i té en el municipi.

El treball, que s’ha fet a partir de 
les aportacions del personal tècnic, els 
grups municipals i la ciutadania, inclou 
un total de 36 actuacions que giren al 
voltant de cinc eixos: sanitat, educa-
ció, drets socials, reactivació econòmi-
ca i digitalització. El pacte és una eina 
viva i haurà d’estar en sintonia amb la 
realitat i el context de cada moment. El 
Consell de Poble serà l’espai de partici-
pació que assumirà la tasca de segui-
ment del Pacte.

Sanitat
Mesures adreçades a la recuperació de 
la salut física i emocional.

1.1. Crear un recull de mesures con-
cretes dirigides al col·lectiu de gent 
gran. Iniciada 1r trimestre.

1.2. Potenciar el Projecte Alella Poble 
Cuidador. Iniciada 1r trimestre.

1.3. Continuar el treball de la Taula de 
Salut Mental Alella-MasnouTeià. Inicia-
da 1r trimestre.

1.4. Projecte Art i Covid promogut per 
Can Manyé i Can Ruti. Pendent d’inici-
ar 4t trimestre.

1.5. Projecte Radars. Pendent d’iniciar 
4t trimestre.

1.6. Serveis Socials Més a Prop. 
Iniciada 1r trimestre.

1.7. Creació estacions multiesport. Ini-
ciada 1r trimestre.

1.8. Suport emocional i facilitació 
d’activitats per a infants i joves. Inicia-
da 1r trimestre.

1.9. Suport emocional i facilitació d’ac-
tivitats per a majors de 60 anys. Inicia-
da primer trimestre.

Educació
Mesures per garantir els drets dels in-
fants i joves a l’escolarització

2.1. Suport a centres educatius públics 
per donar resposta a la necessitat de 
material, inversions o actuacions so-
brevingudes. Iniciada 1r trimestre.

2.2. Fomentar les activitats de temps 
lliure per als infants i joves. Iniciat 1r 
trimestre. 

Drets Socials
Mesures per reduir les desigualtats so-
cials i garantir la igualtat d’oportuni-
tats entres els  diferents col·lectius.

3.1. Redactar el Document únic de 
Protecció Civil Municipal. Pendent 
d’iniciar 4t trimestre.

3.2. Reforçar els recursos a Serveis a 
les Persones per fer front a l’augment 
de les necessitats provocades per la 
pandèmia. Iniciada 1r trimestre.

3.3. Reforçar les polítiques d’habitatge 
social al poble. Pendent d’iniciar 4t tri-
mestre. 

3.4. Facilitar l’accessibilitat de les acti-
vitats organitzades a l’Espai d’Arts Es-
cèniques per a les persones amb risc 
d’exclusió social. Pendent d’iniciar 3r 
trimestre.

3.5. Xarxa de voluntariat: Tu fas Alella. 
Pendent d’iniciar 3r trimestre. 

3.6. Protocol d’abordatge de la pobre-
sa energètica. Iniciada 1r trimestre.

3.7. Projecte Formar-se per al Futur. 
Pendent d’iniciar 3r trimestre. 

3.8. Augmentar els recursos destinats 
a activitats culturals, esportives i asso-
ciatives. Pendent d’iniciar 4t trimestre. 

3.9. Reforçar l’atenció específica al ca-
sos de maltractament. Iniciada 1r tri-
mestre. 

Reactivació econòmica
Mesures per afavorir l’economia de 
proximitat i l’estabilitat econòmica.

4.1. Continuar prioritzant els creadors 
locals i comarcals en les contractaci-
ons culturals. Iniciada 1r trimestre.

4.2. Impulsar l’economia de proximi-
tat, afavorir l’estabilitat econòmica i 
millorar la competitivitat del comerç 
local. Iniciada 1r trimestre. 

4.3. Creació d’una plataforma Market 
Place. Iniciada 1r trimestre.

4.4. Fira de proximitat i sostenibilitat. 
Pendent d’iniciar 2n trimestre.

4.5. Analitzar globalment i individual 
la despesa municipal. Iniciada 1r tri-
mestre. 

4.6. Creació d’un punt d’orientació a 
l’emprenedoria. Pendent d’iniciar 2n 
trimestre

4.7. Estudiar la creació d’una nova lí-
nia d’ajuts i/o bonificacions en funció 
del desenvolupament econòmic del 2n 
semestre del 2021. Pendent d’iniciar 
3r trimestre.

4.8. Primer poble de Catalunya amb 
emissions tendint a zero. Pendent d’ini-
ciar: 4t trimestre.

4.9. Continuar potenciant Alella com a 
destí enoturístic. Iniciada: 1r trimestre

Digitalització
Mesures de digitalització i obertura 
que garanteixin l’accés àgil.

5.1. Impulsar espais de participació 
via telemàtica i reforçar la plataforma 
Decidim. Iniciada 1r trimestre.

5.2. Potenciar el nou canal d’atenció 
ciutadana a través de missatgeria. Ini-
ciada 1r trimestre. 

5.3. Potenciar el gestor de cites prèvia. 
Iniciada 1r trimestre.

5.4. Virtualització activitats Biblioteca 
i Can Manyé. Iniciada 1r trimestre.

5.5. Distribució de dispositius i accés a 
Internet per combatre l’escletxa digital. 
Iniciada 1r trimestre.

5.6. Impulsar l’ús de les inscripcions 
telemàtiques dels diferents serveis i/o 
activitats municipals. Iniciada 1r tri-
mestre.

5.7. Acompanyament en les eines de 
digitalització a les persones que ho ne-
cessitin. Iniciada 1r trimestre.
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Les Jornades de la Gent Gran 
Enguany, més que mai, es fa necessari  
donar recolzament i fer un reconeixe-
ment a la gent gran del poble, uns dels 
col·lectius més castigat per la pandè-
mia, a través de les Jornades de la Gent 
Gran Activa. El format d’aquesta 13a 
edició estarà marcat per les restriccions 
sanitàries del moment, que afectaran, 

Relats des d’Alella 

La Biblioteca Ferrer i Guàrdia convoca l’11è 
Recull Relats des d’Alella, amb l’objectiu 
de donar a conèixer les històries, vivènci-
es, anècdotes i records de la gent gran del 
poble. El relat pot ser de temàtica lliure, en 
prosa i escrit en català o castellà. Cal lliu-
rar-lo abans del 14 de maig a la Biblioteca. 
Tots els relats seran recopilats en una pu-
blicació. 

sobretot, al multitudinari dinar d’Home-
natge a la Vellesa que es fa cada any al 
Pavelló, i que aquest any haurà de ser 
molt diferent. El programa de les Jorna-
des es lliurarà a mitjan abril a totes les 
llars del municipi amb persones de més 
de 60 anys, també es podrà consultar a 
www.alella.cat/jornadesgentgran

“Alella Poble Cuidador” ja té web
El projecte “Alella Poble Cuidador”, 
del qual formen part veïns i veïnes, 
entitats, institucions i l’Ajuntament, 
ha estrenat la web alella.pobles-
quecuiden.org des de la qual es pot 
seguir tota l’actualitat i consultar el 
contingut d’aquesta iniciativa que 
té per objectiu donar suport i acom-
panyament a persones que tenen 
una malaltia crònica, estan al final 
de la seva vida o pateixen soledat. 
També s’ha estrenat un nou canal 
de comunicació amb l’aplicació de 
Whatsapp. Per accedir-hi, cal crear 
un nou contacte el nom ‘Alella po-
ble cuidador’ i assignar-hi el núme-
ro 930256015. Aquest mes d’abril 
s’inicia un curs de 9 sessions per a 
persones cuidadores en l’entorn fa-
miliar i es promouen les trobades 
de persones en dol. Al maig s’han 
programat dos tallers: un per pre-
parar-se per la mort i un altre per 
l’acompanyament al final de la 
vida. A més aquest més de març ja 
s’ha començat a fer els primers 
acompanyaments a persones que 
ho necessiten. 

Convocatòria de subvencions a 
entitats i entitats de caràcter 
social 
L’Ajuntament ha obert aquest mes 
d’abril les convocatòries de subven-
cions de caràcter ordinari i extraor-
dinari per a les entitats d’Alella. 
Poden optar a les subvencions les 
entitats, associacions i organismes 
públics o privats, sense ànim de lu-
cre, legalment constituïdes dins de 
l’àmbit del terme municipal. Com 
en exercicis anteriors, s’ha establert 
una línia de subvencions específica 
per a les entitats de caràcter social, 
en la qual la valoració i el control 
de la justificació es fa des de l’àrea 
de Serveis a les Persones. Les sub-
vencions a la resta d’entitats es 
gestiona a través de la Regidoria de 
Participació. El termini per presen-
tar les sol·licituds per a subvenci-
ons de caràcter ordinari es de l’1 al 
23 d’abril i el termini per a les sub-
vencions de caràcter extraordinari 
finalitza el 30 de setembre. Consul-
teu la documentació i els requisits 
per demanar les subvencions a 
www.alella.cat/subvencioentitats

L’Ajuntament visita les persones 
que viuen soles de més de 65 anys
L’Ajuntament ha posat en marxa aquest 
mes de març la campanya Serveis So-
cials Més a Prop, per donar acompa-
nyament i suport personalitzat a totes 
les persones que viuen soles més grans 
de 65 anys. La campanya, que es duu 
a terme des de la Regidoria de Serveis 
a les Persones, va començar a inicis de  
març i s’allargarà durant els propers 
mesos. Una treballadora familiar de 
l’Ajuntament visitarà totes les persones 
empadronades a Alella que viuen soles 
per informar-les directament de tots els 
recursos i tràmits que s’ofereixen des 
de l’Ajuntament per a la gent gran, 
com ara el servei de Teleassistència, el 
Servei d’Ajuda a Domicili, el d’arranja-
ment d’habitatges, els tràmits de la llei 
de dependència i la discapacitat o el 
projecte Alella Poble Cuidador.

La visita també serveix per valorar 
la situació general de la persona i de 
l’entorn, i detectar les seves necessi-
tats i possibles indicadors de risc. En 
aquest sentit, s’aprofita la trobada per 

inscriure a la persona, si així ho consi-
dera convenient, en el registre del ser-
vei de la Policia Local de suport d’eva-
cuació en cas de situació d’emergència 
com nevades, incendis i/o onades de 
fred o calor.

De moment s’ha començat a visitar 
a una cinquantena de persones més 
grans de 80 anys i l’objectiu és esten-
dre aquesta campanya a les més de 
300 persones més grans de 65 anys 
que viuen soles.

Noces d’or 

L’Ajuntament vol felicitar a totes les parelles 
que durant l’any 2020 o el 2021 celebren 
les noces d’or, fent-los un reconeixement el 
6 de juny en el 79è Dinar d’Homenatge a la 
Vellesa que es farà al restaurant Can Cabús. 
Cal estar empadronats a Alella, fer 50 anys 
de casats i apuntar-se abans del 30 d’abril 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, presentant el 
llibre de família. 

http://www.alella.cat/jornadesgentgran
http://alella.poblesquecuiden.org
http://alella.poblesquecuiden.org
http://www.alella.cat/subvencioentitats 
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Can Lleonart repren els cursos de 
salut de forma presencial 
El 12 d’abril s’inicia la programació 
de primavera de Can Lleonart. 
Aprofitant l’arribada del bon temps i 
la relaxació d’algunes de les mesu-
res restrictives per la pandèmia, 
aquest mes d’abril es recuperen les 
classes presencials dels cursos de 
salut. En concret les activitats de 
gimnàstica abdominal hipopressiva, 
el d’iniciació al mètode pilates, el 
de microgimnàstica i el de tai-xi i 
txi-kung. Per tal de garantir les dis-
tàncies de seguretat, les sessions es 
faran al Pavelló Municipal d’Es-
ports. El fulletó amb la programació 
no es distribuirà a les llars però es 
pot recollir a Can Lleonart Més in-
formació i inscripcions a www.ale-
lla.cat/canlleonart. 

Tornen els Diumenges de Vins
Després d’una aturada de més d’un 
any imposada per la pandèmia, 
aquest més d’abril es reprenen les 
activitats enoturístiques amb els 
Diumenges de Vins i els Diumenges 
de Most. La cita és el darrer diu-
menge de mes, el 25 d’abril a les 
12h, al pati de Can Lleonart. En 
aquesta primera sessió, dirigida pel 
sommelier Joan Lluís Gómez, es po-
dran degustar els vins Testuan i Ma-
sia Coll de Canyet, acompanyats de 
dos tastets preparats pel restaurant 
1789. Les inscripcions es poden 
fer a l’Oficina de Turisme i a turis-
mealella.koobin.cat/. El mateix dia i 
a la mateixa hora, torna Diumenges 
de Most. El taller d’enoturisme per 
a infants de 3 a 12 anys s’estrena 
amb una sessió dedicada amb la 
floració que es realitzarà al pati de 
Can Lleonart. Les properes sessions 
seran el 30 de maig, 27 de juny, 26 
de setembre, 31 d’octubre, 28 de 
novembre i 19 de desembre. 

Alella celebra Sant Jordi 
Les parades de llibres i roses tornaran 
aquest 23 d’abril a omplir de color 
les places i carrers. Amb prudència i 
seguint les mesures sanitàries del mo-
ment, Alella celebrarà la festa de Sant 
Jordi amb diferents activitats culturals.

Concurs de decoració de balcons
L’Ajuntament anima la ciutadania a 
participa a guarnir els balcons amb de-
coració relacionada amb la festivitat. 

21 d’abril 19h ‘Les joves alcem la veu per la cultura’. Instagram live @alellajove

23 d’abril de 10 a 20.30h parades de llibres i roses

23 d’abril 17h Concert de Sant Jordi al pati de Can Gaza

23 d’abril 17h ‘Un conte dins un conte’, a la plaça Can Patatina

24 d’abril 19h Presentació del llibre “Simfonia de tardor”, de Vicenç Llorca,  
a l’Espai d’Arts Escèniques  

25 d’abril 19h ‘Hamlet’, de William Shakespeare, a l’Espai d’Arts Escèniques 

Més informació i inscripcions a www.alella.cat/santjordi 

Per participar en el concurs cal penjar 
a Instagram o a Facebook la fotogra-
fia del balcó decorat amb el hashtag 
#SJbalconsalella, etiquetant a l’Ajun-
tament. El dia 26 d’abril es publicaran 
les persones guanyadores a través de 
les xarxes socials de l’Ajuntament. 

Poesia i més a Espais de Poesia 

Amb la primavera, torna la poesia a 
Alella. El confinament obligat va im-
pedir que la darrera edició d’Espais de 
Poesia es pogués celebrar a les dates 
i amb el format previst. Enguany, res-
pectant les restriccions sanitàries, la 
poesia tornarà a sentir-se amb força a 
la xarxa i a les places, carrers, cellers i 
equipaments d’Alella. 

El programa es desenvoluparà al 
llarg dels mesos d’abril, maig i juny i fi-
nalitzarà el 6 de juliol amb l’espectacle 
Bestiari, amb textos de Josep Carnes i 
música de Joan Díaz. S’han programat 

recitals, espectacles musicals i de circ, 
exposicions i altres propostes per posar 
en valor la creació artística i literària de  
dins i fora del Maresme. 

Entre les cites destacades de la 
programació, cal remarcar la proposta 
“El Maresme publica poesia”, la sego-
na trobada d’editorials comarcal, fira i 
presentacions de les novetats editorials 
que es farà el 9 de maig a les 10h a la 
Plaça de Can Patatina. 

En aquest mateix espai a les 
12.30h, es recordarà a la poeta alellen-
ca Mercè Giralt amb la lectura d’alguns 
dels seus poemes del recull Onades per 
part d’alellencs i alellenques. Aquest és 
només un tastet de tot el que ofereix un 
programa pensat per aixecar l’ànim i 
alimentar l’ànima amb música i poesia. 
www.alella.cat/espaispoesia. 

http://www.alella.cat/canlleonart
http://www.alella.cat/canlleonart
http://turismealella.koobin.cat
http://turismealella.koobin.cat
http://www.alella.cat/santjordi 
http://www.alella.cat/canlleonart
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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 Pacte de Poble

La participació ciutadana és una peça fonamental 
del sistema democràtic i promou la construcció 
d’una societat activa. Sempre és positiu, enriqui-
dor i ajuda a impulsar qualsevol aspecte de la vida 
social, econòmica, cultural i política. Felicitem als 
treballadors i treballadores de l’equip de participa-
ció per la tasca que han fet en un moment gens 
fàcil. Analitzant les trobades de treball de 12 parti-
cipants, hem de dir que 5 eren membres de l’Ajun-
tament, 2 regidors de l’oposició (Natàlia Brenes per 
part de Junts), 2 ciutadans, 2 d’entitats o associa-
cions i una representant del comerç local. 

Trobem a faltar la participació de sectors no re-
presentats, (esport, salut, joves,…)  precisament 
per garantir una participació de qualitat i global. 
S’han rebut 55 propostes, de les quals 44 han 
passat els filtres del departament de participació. 
28 venen del mateix Ajuntament i la gran majoria 
estaven ja iniciades, sense comptar també les rea-
litzades pels grups municipals del consistori.

Aquesta participació no s’ha de limitar a opi-
nar o proposar coses perquè el govern les faci. Ha 
de ser una participació compromesa també amb 
l’acció: participar és fer!  Encara queda molt de 
recorregut per arribar a un veritable empoderament 
ciutadà. Tot i això, vam donar la nostra aprovació.

Sumant esforços

La vocació d‘ERC a Alella sempre ha estat dialogar 
i sumar persones, col·lectius i altres formacions po-
lítiques al seu treball pel nostre poble. En els dos 
mandats de 2003 a 2011 va concórrer a les elec-
cions amb el col·lectiu La Garnatxa i en diversos 
moments es va comptar amb altres grups polítics 
(Lliga Social d’Alella, PSC i PP fins i tot) per tal de 
poder constituir un govern amb la majoria suficient 
per tirar endavant projectes cabdals per al poble. 
Des del mandat 2011-15 es va sumar a la candi-
datura un col·lectiu de persones (Sumem per Alella) 
que, tot i no tenir afiliació política, comparteixen la 
visió i la missió de treballar per a la millora del 
poble. En aquell mandat es va continuar governant 
amb el PSC i més endavant s’hi van incorporar els 
tres electes de CiU. En el mandat 2015-19, tot 
i obtenir la majoria absoluta, ERC+SxA va seguir 
comptant amb el PSC al govern i es va oferir en-
trar-hi a la CUP. Queda clar, doncs, que ERC sem-
pre ha tingut voluntat d’entesa i de suma d’esforços 
amb altres formacions pel bé del poble.

En l’actual mandat ERC+SxA va revalidar la 
majoria absoluta i vam decidir d’inici governar en 
solitari com ja havíem fet en l’última etapa del 
mandat anterior, sense descartar sumar més en-
davant altres formacions. Passats els primers me-

L’altre tema del mes ha estat l’entrada a govern 
del regidor Bardés a govern. Gd’A havia col·laborat 
activament amb nosaltres des de l’oposició, com-
partint propostes que el govern sempre va deses-
timar (i habitualment de molt males maneres). És 
per això que el nostre grup veu esperança si la seva 
entrada ha de servir per millorar la seguretat del 
poble, especialment a les urbanitzacions amb més 
càmeres; a eliminar despeses inútils com la de ge-
rència, cap d’alcaldia i assessores poc qualificades 
(uns 150.000 euros a l’any per a 3 persones úni-
cament). Sort!

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 

sos de consolidació del nou equip de govern, que 
compta amb diverses persones que s’incorporaven 
per primer cop a la política municipal, va arribar 
la pandèmia del Covid-19, que va requerir un gran 
sobreesforç i focalització per part de tota l’organit-
zació municipal per fer-hi front. 

Ara, que entrem en la fase de recuperació dels 
estralls causats pel Covid, ERC-SxA creiem arribat 
el moment d’incorporar altres formacions a go-
vern. A Gent d’Alella hi ha hagut un canvi de per-
sones en la candidatura i un tarannà més propici 
al diàleg que en èpoques passades. S’ha establert 
una bona relació personal i de confiança tant amb 
el seu regidor Josep Bardés com amb altres per-
sones de la seva candidatura. Això ens ha portat 
a establir un diàleg franc que ha fet possible el 
pacte de govern signat el passat 17 de març. Te-
nim el convenciment que la incorporació de Gent 
d’Alella al govern municipal serà una suma d’es-
forços que permetrà acompanyar encara millor a 
la ciutadania d’Alella en l’etapa de recuperació de 
la pandèmia. Donem la benvinguda al regidor Bar-
dés desitjant-li molt bona feina i encerts! I, com 
sempre, reiterem la voluntat de treballar i arribar 
a enteses també amb els grups de l’oposició pel 
bé del poble.

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 Acord de Govern per a Alella

Després de 14 anys treballant des de la nostra 
Agrupació de Gent d’Alella, sempre com a grup de 
l’oposició, l’actual equip de govern ens ha donat la 
confiança i ens ha ofert unir esforços des del govern, 
tot liderant una regidoria important i necessària en 
aquests moments difícils de pandèmia, la de Promo-
ció de la Salut, Ocupació i Ciutadania. Regidoria que 
ens motiva, que ens agrada i per la qual treballarem 
durament.

Aquest acord ha rebut el suport dels participants 
a la nostra Assemblea, realitzada el 12 de març on, 
amb veu crítica i constructiva, es va consensuar la 
importància i la rellevància de l’oportunitat que se’ns 
presentava per poder seguir treballant pels i per als 
ciutadans del nostre poble, aquest cop des de dintre 
del govern. Amb tot el que això representa: més eines 
i més recursos.

Volem fer notar que, al començament d’aquest 
mandat, el govern ja ens havia comentat que con-
templava la possibilitat que participéssim en l’equip 
i, d’altra banda,  que per part nostra, a l’inici de la 
pandèmia ens vam oferir a entrar-hi per poder ajudar 
en el que poguéssim els nostres veïns i poder po-
sar-nos així al servei de les persones. Un apropament 
ratificat durant aquests mesos de mandat per la bona 
i respectuosa sintonia entre ambdues parts. 

Mark Ullod 
ullodlm@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

El patrimoni arquitectònic, malalt crític 

El Maresme és una comarca rica en patrimoni his-
tòric i arquitectònic. El paisatge d’Alella és ple de 
masies i antigues cases d’estiueig, llegat d’un pas-
sat de vincle amb la terra, de sacrifici i de grans 
contrastos socials. Des de la terciarització de l’eco-
nomia, els usos i la supervivència d’aquests edifi-
cis estan en crisi: deslligats de l’agricultura o dels 
recursos derivats de l’activitat industrial que els van 
bastir, quin futur els espera? Fins on estem dispo-
sades a alterar la seva fesomia i a diversificar les 
activitats que s’hi poden fer només per evitar-ne la 
ruïna? 

La pregunta ens ateny a totes. I mentre no la res-
ponem, el seu estat es degrada i alguns d’aquests 
elements s’esfondren per sempre més, com can 
Tito Serra Vell. Aquesta espasa de Dàmocles pen-
ja sobre la testa de l’Ajuntament i els inversors se 
n’aprofiten per forçar al màxim el planejament ur-
banístic.

El patrimoni és una herència col·lectiva i té, per 
tant, un interès públic innegable. Per això, l’Ajun-
tament compta amb un Catàleg de Patrimoni. El 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
elaborat entre 2003 i 2014 va abordar aquesta 
problemàtica i en va donar algunes vies de sortida. 
D’una banda, va admetre l’habitatge plurifamiliar i 

Els principals punts de l’acord són:
- Acceptar fins al final de l’actual mandat muni-

cipal el programa d’actuació municipal actualitzat al 
Ple del 27 de febrer del 2021.

- Actualitzar, tot mantenint l’actual estructura de 
govern, les delegacions de les diferents àrees de go-
vern en els regidors i les regidores.

- Presentar propostes al Ple Municipal, consen-
suades prèviament.

La nostra manera de fer seguirà fidel al taran-
nà de sempre de Gent d’Alella, tot pensant en les 
persones i aprofitant la responsabilitat que se’ns ha 
atorgat per ajudar al màxim  la nostra ciutadania.

Salut, feina i benestar!

l’ús hoteler a través de la redacció dels preceptius 
plans especials o de millora urbana. I, de l’altra, 
va preveure la concessió d’ajuts a la rehabilitació 
i va voler preservar l’essència de les edificacions 
mitjançant una Comissió Municipal de Patrimoni 
de caràcter interdisciplinari, formada per diversos 
especialistes externs sense retribuir. La seva mis-
sió consistiria a assessorar els Serveis Tècnics en 
l’aprovació de projectes d’intervenció sobre els 
béns protegits. 

Malauradament, gairebé set anys després de 
l’entrada en vigor del POUM, ERC-SxA està incom-
plint sistemàticament l’esperit de la norma quan es 
nega, per la via dels fets, a crear aquesta Comissió 
i a desplegar-ne totes les potencialitats. 

Administrativament, la concessió de llicències 
d’obres correspon al Govern. I democràticament 
parlant, està perfectament legitimat per fer-ho, ja 
que compta amb majoria absoluta. Per això no en-
tenem que ERC-SxA rebutgi un òrgan consultiu que 
contrasti punts de vista, que faci propostes i plan-
tegi alternatives, i, sobretot, que obri el debat sobre 
el present i el futur del patrimoni a la ciutadania.

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 Fragment de la intervenció de Salvador Illa al Debat d’Investidura (26 de març)

“Ens han deixat un país esgotat, sense esma. Molts 
ciutadans viuen el seu dia a dia amb una certa sen-
sació d’asfíxia. I sí, l’angoixa de molts catalans i 
catalanes ja venia d’abans de la pandèmia, senyor 
candidat. Perquè les coses a Catalunya fa massa 
temps que no van com haurien d’anar. Hem perdut 
una dècada en un moment en què el món expe-
rimentava els grans canvis que marcaran el futur 
del nostre temps, on calia assentar les bases d’una 
recerca capdavantera, de la transició energètica i 
d’una política industrial 4.0 que assegurés llocs de 
treball del demà. A Catalunya, mentre tot això suc-
ceïa, seguíem enredats en discussions identitàries 
estèrils i capficats en la guerra de banderes. 

A Catalunya, senyor candidat, els governs in-
dependentistes dels darrers 10 anys han retallat 
més de 700 milions d’euros la inversió pública 
en educació, deixant-la en els nivells més baixos 
d’Europa. 

A Catalunya, senyor candidat, la Generalitat 
destina el 3,7% del PIB en salut, mentre que la 
mitjana espanyola està en el 6,2%, i la de la Unió 
Europea està en el 7,2%. 

A Catalunya, senyor candidat, prop del 30% 
dels infants estan en risc de pobresa.

A Catalunya, senyor candidat, l’ocupació i la 
Cristòbal Zueras
zuerasrc@alella.cat

Hace un año de la pandemia

Este mes hemos tratado dos temas importantes en 
la Comisión Informativa antes del Pleno .  El prime-
ro la Seguridad en Alella con la asistencia del Jefe 
de la Policía Local.  Se trataron diversos asuntos,  
uno de ellos el incivismo que se ha visto agraviado 
en las concentraciones de jóvenes en nuestro pu-
eblo, que vienen también de Masnou y Teià, que 
adquieren bebidas alcohólicas en locales que no se 
las deberían vender, circulan con patinetes eléctri-
cos a toda velocidad por las aceras, en fin, no res-
petan nada, ni a la misma policía, a la cual plantan 
cara cuando intentan con dialogo hacer cumplir las 
ordenanzas, aunque es cierto que se han impuesto 
numerosas sanciones, parece que no son suficien-
tes, los hechos se repiten.

El segundo tema fue el  del funcionamiento del 
Complejo Municipal de la piscina.  El funciona-
miento y la gestión del mismo preocupan porque 
es una concesión en el año 2020 deficitaria, con 
una bajada enorme de abonados.  Se ha hecho lo 
suficiente a pesar de los cierres obligados por la 
Generalitat a causa del Covid??  Cuando el Ayunta-
miento aprobó la ayuda en forma de préstamo de 
150.000€ y condonó el canon de 10.000€ anua-
les durante 4 años y el 10% sobre los beneficios, 
presentó el Balance de”NUESTRO”  Complejo Mu-

nicipal y ahora se nos dice que el dinero ha ido a la 
UFEC y que no saben que destino se le ha dado….
pues vamos bien…

En el Pleno se aprobó la moción de CS ALE-
LLA para pedir al Gobierno del Estado la gestión 
municipal del 10% de los Fondos Europeos, tan 
necesarios en estos momentos.

No se aprobó la DI contra la violencia producida 
las ultimas semanas en diversas ciudades…parece 
que los partidos independentistas  excusan la vio-
lencia por la represión del Estado…..no avanzan…

No se aprobó la moción para la implantación de 
un plan de prevención del suicidio i la salud mental 
(dotado con fondos europeos).

No tenemos claro el proyecto de los 4 pisos del 
edificio “dels Mestres” al lado de la antigua escuela 
Fabra, con un presupuesto de más de 525.000€ 
para una reforma integral del edificio destinado al 
alquiler social para familias.

Tenemos un problema endémico en Alella con 
la vivienda social, la maravillosa promesa de ERC 
de los pisos de la Serreta no se ha llevado a cabo 
y no hay noticias acerca de ella.   Hay que centrar 
esfuerzos en este asunto.

Contamos con vuestras ideas y propuestas.
Salut!!!

Toni Bernal
bernaltj@alella.cat
689 019 367

producció de la indústria catalana ha patit una de-
sacceleració major que la mitjana espanyola. El Go-
vern destina a polítiques industrials només un 20% 
del pressupost que es destinava a aquest objectiu 
l’any 2010. 

A Catalunya, senyor candidat, dediquem menys 
recursos a les universitats que l’any 2010, i això 
que el 70% de la recerca es genera a les univer-
sitats. Tenim el mateix pressupost en recerca que 
teníem el 2010, no hi ha hagut cap augment. 

Catalunya, al nostre entendre, ha de tornar a 
ser sinònim d’obertura, de tolerància i d’èxit. Els 
que estimem Catalunya no ens resignem a conti-
nuar com fins ara i seguirem lluitant per aconseguir 
el salt endavant a tots els nivells que reclama la 
ciutadania, per construir una alternativa sòlida que 
els socialistes ens oferim a liderar.

Per això plantejo quines crec que han de ser les 
prioritats del Govern de Catalunya. 

Són tres prioritats: 
1- Vèncer el virus 
2- Reactivar i transformar la nostra economia 
3- No deixar ningú enrere 
I un repte: obrir una nova etapa a Catalunya, 

passant pàgina dels anys perduts per recuperar els 
consensos polítics i socials.”
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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 presen-
cials 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 25 DE MARÇ DE 2021 (1a part).  Consulteu les vídeo actes a www.alella.cat/plens

Pla pressupostària a mig termini.
El Ple va quedar assabentat del Pla pressupostari a mig ter-
mini per al període 2022-2024, amb una previsió d’ingres-
sos i despeses totals de 12.527.917(2021) 12.692.593 
(2022) 12.692.593 (2023) 12.692.593 (2024) 
El Ple queda assabentat 
Decret de delegació de les àrees a favor dels regidors.
El Ple va quedar assabentat de la delegació de les àrees a 
favors dels regidors i regidores que s’ha modificat amb l’in-
corporació de Gd’A al govern, assumint la regidoria de Pro-
moció de la Salut, Ocupació i Ciutadania.
El Ple queda assabentat
Retribucions del regidor de Gd’A.. 
El Ple va aprovar una retribució de 15.000 euros bruts 
anuals per al regidor de Gd’A, Josep Bardés, per una de-
dicació parcial del 45%.
Aprovada amb els vots a favor d’ERC+SxA i Gd’A i l’absten-
ció de JxCAT, AA-CUP, Cs i AP-PSC. 
Modificació Ordenança núm.3 del ICIO.
El Ple va aprovar provisionalment la modificació de l’Orde-
nança reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal-
lacions i Obres, que passarà a ser de liquidació i no d’auto-
liquidació per tal de facilitar el tràmit i evitar desplaçaments.  

Aprovada per unanimitat
Modificació Ordenança núm.21 d’estacionament.
El Ple va aprovar provisionalment la modificació de l’Or-
denança reguladora de la taxa d’estacionament de vehi-
cles en la via pública, establint la diferenciació i el can-
vi de tarifes entre aparcaments d’alta rotació, com l’Hort 
de la Rectoria, i els que no tenen aquesta consideració.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, l’abstenció 
d’AA-CUP, Cs i AP-PSC i el vot en contra de JxCAT i Gd’A. 
Aprovació provisional del Pla Especial de Cal Vegetalí.
El Ple va aprovar provisionalment el Pla Especial Urba-
nístic de desenvolupament de la masia de Cal Vegetalí 
per a reconvertir-la en un establiment de turisme rural.
Aprovada amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A i AP-
PSC, l’abstenció de JxCAT i Cs i el vot en contra d’AA-CUP.
Avanç de la modificació del POUM de Can Xeco Monnar.
El Ple va aprovar l’Avanç de la modificació puntual de 
POUM de la finca de Can Xeco Monnar com a sol urbà, 
com a pas previ per a l’inici de la tramitació urbanística 
per a la rehabilitació de la masia com a establiment 
turístic. 
Aprovada amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A i AA-
PSC, l’abstenció de JxCAT i Cs i el vot en contra d’AA-CUP. 

http://www.alella.cat
http://www.alella.cat/tramits
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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:  ABRIL-MAIG 

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
1-2 de maig                GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
8-9 de maig                  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
15-16 de maig  BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
22, 23 i 24 de maig                GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
29-30 de maig              MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

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

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

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55
De dilluns a dijous de 15.30 a 20 h
Divendres de 10 a 13.30 h

CAN MANYÉ ESPAI D’ART I CREACIÓ
93 540 87 23
Dimecres, dijous i divendres de 17 a 20 h
Dissabte i diumenge d’11 a 14 h

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

CENTRE CULTURAL CAN LLEONART
93 540 40 24 
www.canlleonart.com
De dilluns a divendres de 8.30 a 13 h

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 

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
681 244 234

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 13 al 18 d’abril i de l’11 al 16 de maig. 
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 (681 244 234). 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. Propera visita 29 de maig. 
Consulteu www.alella.cat/didaltruck 

Plaça de l’Ajuntament, de 10 a 13h. Propera visita 24 d’abril. 
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

IBI urbana domiciliat (1a fracció)                                        03.05.2021
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Agenda d’activitats

18h Sala Carquefou de l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Tertúlia. On està la felicitat ara? Dins del programa La Primavera de la 
Gent Gran 6.0. Inscripcions a www.alella.cat/gentgran60. 

Dimarts 13 d’abril

19h  Sala Carquefou de l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Tertúlia en primera persona. La lluita pels drets humans a Mèxic, uto-
pia o oportunitat?, amb Pablo Ramírez. Reserva d’entrades a www.
alella.cat/tertuliacooperacio. 
Organitza: Comissió de Cooperació Internacional de l’Ajuntament d’Alella 

Dijous 15 d’abril

19.30h Can Manyé*
Obertura de l’exposició “Variacions sobre la gravetat del lloc”, d’Israel 
Ariño i Clara Gassull. Fins al 16 de maig. www.alella.cat/canmanye 

Divendres 16 d’abril

10h Sala Carquefou de l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Celebrem Sant Jordi amb les escoles bressol d’Alella. Les 1.001 
preguntes del Drac. www.alella.cat/santjordi.  

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Tertúlia. Beethoven, 250 anys. La plenitud www.alella.cat/canlleonart. 

Dijous 22 d’abril

19h Can Lleonart*
Novetats de la formatgeria catalana. www.alella.cat/canlleonart. Si 
les mesures sanitàries ho permeten.

Dijous 29 d’abril

18h Sala Carquefou de l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Tertúlia. Mou-te pels residus. Dins del programa La Primavera de la 
Gent Gran 6.0. Inscripcions a www.alella.cat/gentgran60. 

Dimarts 20 d’abril

19h Sala Carquefou de l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Presentació del llibre Simfonia de tardor, de Vicenç Llorca, a càrrec 
de Manel Domínguez www.alella.cat/santjordi. 

Dissabte 24 d’abril

12h i 13.15h Plaça d’Antoni Pujadas*
Música al carrer. Possê, amb Sound de Secà. Gratuït amb reserva d’en-
trades a l’0ficina de Turisme i a alella.koobin.cat.

Diumenge 11 d’abril

De 10 a 13 Llar d’Infants Municipal Els Pinyons*
Jornada de portes obertes.  
Cal inscripció prèvia a https://elspinyonsalella.wordpress.com/ 

Dissabte 17 d’abril De 9.30 a 13.30h Can Lleonart*
Shirin-you. Un bany al bosc. www.alella.cat/canlleonart. Si les mesures 
sanitàries ho permeten.

Dimarts 27 d’abril 

Dijous 8 d’abril
20h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alellat*
Club de lectura. Estimada vida, d’Alice Munro. 

Del 16 d’abril al 16 de maig a Can Manyé* 

Variacions sobre la gravetat del lloc, d’Israel Ariño i Clara Gassull. 

Obertura: divendres 16 d’abril a les 19.30h.

Visites comentades: diumenge 18 d’abril 11.30h i 25 d’abril 12.30h.

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

Exposició a Can Manyé

7.30h Parada de bus de Can Lleonart*
Sortida. Els pous de glaç de Can Salomó-Gavarres. Informació i ins-
cripcions a www.alella.cat/canlleonart. 

18h A Can Lleonart o a través del canal Youtube de l’Ajuntament*
Taller de cuina. Entrants freds o calents, amb Luca Marongiu. nfor-
mació i inscripcions a www.alella.cat/canlleonart. 

19h Instagram live @alellajove*
Les joves alcem la veu, amb Zoe Stein, Marc Clavero i Marta Pradell. 
Joves implicats amb la cultura.  www.alella.cat/santjordi. 

Dimecres 21 d’abril

De 9 a 20.30h Diferents espais*
Parades de llibres i roses. www.alella.cat/santjordi.

17h Pati de Can Gaza*
Concert de Sant Jordi, amb el tenor José Alberto Aznar. Inscripcions a 
www.alella.cat/gentgran60. www.alella.cat/santjordi.

17h Plaça de Can Patatina
Un conte dins un conte, amb Umpalumba. www.alella.cat/santjordi.
Organitza: Òmnium Cultural amb la col·laboració de l’Ajuntament. 

Divendres 23 d’abril

De 12 a 13.30h Pati de Can Lleonart*
Diumenges de Vins. Testuan i Masia Coll de Canyet i tastet del restau-
rant 1789. Inscripcions Oficina de Turisme i turismealella.koobin.cat 

De 12 a 13.30h Pati de Can Lleonart*
Diumenges de Most. La vinya a la primavera. Per a infants de 3 a 12 
anys. Inscripcions Oficina de Turisme i turismealella.koobin.cat

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Teatre. Hamlet, amb Projecte Ingenius. Entrades a alella.koobin.cat

Diumenge 25 d’abril

9.30h Pavelló Municipal d’Esports*
Tertúlia. 2a sessió de marxa nòrdica. Dins del programa La Primavera 
de la Gent Gran 6.0. Inscripcions a www.alella.cat/gentgran60. 

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

Dimarts 4 de maig

7.30h Parada de bus de Can Lleonart*
Sortida. GR92: Aiguafreda - Sa Tuna - Cap de Begur.  www.alella.cat/
canlleonart. Si les mesures sanitàries ho permeten.

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella o sessió virtual*
Mou-te pels residus. Xerrada. Els residus municipals a Alella: estat de 
la qüestió. www.alella.cat/moutepelsresidus.

Dimecres 5 de maig 

19h Can Manyé*
Llibre de revelacions. Recital i Música, amb Rusó Sala (cantautora) i Laia 
Llobera (poeta). ww.alella.cat/espaispoesia

Dijous 6 de maig 

Abril, maig i juny a diferents espais.

Consulteu el programa a www.alella.cat/espaispoesia. 

POESIA 2.0: Omplim la xarxa de poesia. Compartiu poemes i 
fotografies amb el hashtag #epoesialella21

Espai de Poesia 

http://alella.koobin.cat
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Variacions sobre la gravetat del lloc Israel Ariño i Clara Gassull exposició

Llibre de revelacions Laia Llobera i Rusó Sala recital i música 

Llibre de revelacions Laia Llobera club de lectura

Invisibles project concert

Nunavut Jan Garrido i Silvie Rothkovic recital i música 

El Maresme publica poesia segona trobada d’editorials comarcals, �ra i presentacions

Alella diu Mercè Giralt recital 

La força incendiària de les paraules Lu Rois i David Fernández diàleg poètic i musical

Poesia entre vinyes Anna Gual i Jaume C. Pons Alorda recital

Llibretes i Orogènesis Neus Borrell i Bru Ferri concert

Peix Hotel Iocandi circ

Yo siempre sueño que sí Nico Roig, Cote Fournier i Tarta Relena espectacle amb so binaural 3D

Dones poetes de la Maresma presentació i recital

Literatures amb sentits 60a edició

Bestiari textos de Josep Carner i música de Joan Díaz espectacle amb el Festival Pesia i +


