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El mapa de la Cooperació recull els 
projectes que han rebut suport alellenc

S’obre un procés de participació per 
elaborar l’Ordenança de Convivència

L’Espai Jove canvia d’imatge i torna a 
ser l’Àgora. 
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Punt d’atenció 
 L’Ajuntament obre un nou espai d’assessorament i informació 
per a empreses i persones emprenedores d’Alella. 
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Aquest mes de juny es posarà en marxa un nou servei de 
transport públic que connectarà directament Alella amb Ba-
dalona. Fa temps que treballàvem en aquest nou mitjà de 
transport tan necessari per al nostre poble. De fet, a Alella ja 
vam fer una prova pilot amb un mini bus que connectava 
amb Can Ruti i que ha estat la llavor per fer ara possible 
aquesta nova línia d’autobús.

Aquest nou servei, que es posarà en marxa el 14 juny, neix de la 
suma d’esforços entre Alella, El Masnou i Teià i gràcies a l’im-
puls de la Generalitat de Catalunya.  Amb sortida de Teià, i una 
parada al Masnou, a Alella pararà al carrer Guilleries i a la plaça 
de Can Lleonart. A Badalona, l’autobús farà parada a Can Ruti, 
a l’Institut Guttmann, al CAP Dr. Robert i al carrer Germà Juli.

Aquest nou servei, que tindrà expedicions des de les 07h del 
matí, cada hora i mitja, i fins a les 16.15h, ens connectarà 
amb els nostres centres de salut de referència, però també ens 
facilitarà el desplaçament a altres serveis referents que hi ha al 
centre de Badalona com l’Administració de la Seguretat Social 
i d’Hisenda, o amb la xarxa de metro de Barcelona a través de 
la parada L2 de Pompeu Fabra.

Aquest mes de juny, després de molts mesos de treball intern a 
l’Ajuntament, també està preparada la fase de participació ciu-
tadana i dels grups polítics en la redacció de la nova Ordenan-
ça de Convivència i Espai Públic. Aquesta nova norma pretén 
trobar l’encaix entre la plena utilització i gaudi dels espais pú-
blics i la tranquil·litat i el bon veïnatge del nostre poble.

A través d’alella.cat/decidim podreu seguir i participar de l’evo-
lució de l’elaboració d’aquesta nova ordenança, començant el 
dia 8 de juny amb una sessió telemàtica on s’explicarà la pro-
posta i es resoldran dubtes.

En darrer lloc, voldria aprofitar aquesta Editorial per fer un re-
coneixement a l’agent Ferran Pardos Heredia. Quan escric 
aquestes línies fa pocs dies que ens ha deixat una bona perso-
na, un treballador de l’Ajuntament, un company de la Policia 
Local. En nom de la corporació municipal que presideixo, vull 
expressar la nostra profunda tristor per la mort, de manera sob-
tada, d’aquest membre del Cos de la Policia Local d’Alella.

Faig arribar tot el nostre suport i afecte a familiars i amistats, 
també al Cos de la Policia Local d’Alella i al personal de l’Ajun-
tament, amb qui ha treballat al llarg de més de 30 anys. La 
seva pèrdua ha sigut un fort cop per als seus companys i per a 
les seves companyes, però també per al conjunt de la ciutada-
nia que el coneixia bé després de tants anys de servei.

Descansi en pau.  
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Nou punt d’atenció a l’emprenedoria

Des de l’1 de juny les empreses i les 
persones autònomes i emprenedores 
del municipi disposen, per primera ve-
gada, d’un espai d’atenció específic on 
poder realitzar les seves consultes i de-
manar informació. És el Punt d’Atenció 
a les Empreses i a l’Emprenedoria 
(PAEE), una finestra única d’accés per 

a gestionar, informar o tramitar tot allò 
que faci referència a l’empresa i a les 
persones emprenedores o autònomes, 
per facilitar i agilitzar les gestions amb 
l’Ajuntament o d’altres Administraci-
ons i poder-ne fer un acompanyament i 
seguiment de qualitat. 

Aquest nou recurs està ubicat a les 
oficines situades al costat del moll de 
càrrega del Mercat Municipal, en un 
espai que ha tingut diferents destinaci-
ons: jutjat de pau, arxiu municipal, ofi-

·······················································································································································
La Regidoria de Promoció Econòmica obre un espai d’assessorament per a empreses i persones autònomes.
·······················································································································································

El PAEE està ubicat a les oficines situades al costat del 
moll de càrrega del Mercat, a l’antic jutjat de pau.

La Maresma, Fira de Proximitat i Sostenibilitat 

Una vintena de parades amb productes de diferents municipis del Maresme van participar en la 1a edició de La Maresma, la Fira de Proximitat i Sostenibilitat d’Alella, 
celebrada el 30 de maig.  En aquesta primera edició es van poder trobar parades de vins, cerveses artesanes, productes d’alimentació, fruites, flors i plantes, articles 
d’artesania i també relacionats amb l’estalvi energètic i el medi ambient. La intenció és fer tres o quatre edicions anuals de La Maresma. 

cines d’emprenedoria i turisme i des-
patx del síndic municipal de greuges, 
entre d’altres. El servei permetrà oferir 
una atenció personalitzada i facilitar la 
tramitació per afavorir el desenvolupa-
ment econòmic i el teixit productiu. 

El PAEE s’adreça tant a empreses 
de nova creació i persones emprenedo-
res i autònomes que inicien un negoci, 
com a aquelles activitats que estan en ···················································

Cal demanar cita prèvia per ser atès a 
l’horari d’atenció: de dilluns a divendres 
de 9 a 14h i dijous de 16 a 19h
···················································

fase de consolidació o de creixement i 
expansió. L’horari d’atenció és de di-
lluns a divendres, de 9 a 14h i dijous 
també de 16 a 19h. Per ser atès cal 
demanar cita prèvia a través de la pà-
gina www.alella.cat/PAEE.

Entre d’altres serveis, el Punt 
d’Atenció a l’Empresa i a l’Emprenedo-
ria ofereix informació per promocionar i 
dinamitzar el comerç i la restauració, 
fent acompanyament i assessorament 
per formar part del market place jo-
comproaalella.cat. A més, des d’aquest 
espai també es donarà suport a les 
gestions del Mercat Municipal. 

Una de les accions del Pacte de Poble
La creació del PAEE és una de les les 
mesures previstes per afavorir l’econo-
mia de proximitat i l’estabilitat econò-
mica, de l’apartat reactivació econòmi-
ca del Pacte de Poble aprovat pel Ple el 
25 de març. L’acord recull 36 actuaci-
ons dels àmbits de sanitat, educació, 
drets socials, reactivació econòmica i 
digitalització per a la recuperació eco-
nòmica, social i emocional d’Alella. 
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L’Ajuntament d’Alella ha revalidat per 
vuitè any el Segell Infoparticipa, que re-
coneix la qualitat i la transparència dels 
webs municipals, assolint el 100% dels 
52 indicadors avaluats. Aquest distintiu 
l’atorga el Grup de Recerca en Comuni-
cació Sonora, Estratègica i Transparèn-
cia de la Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB) i és el màxim reconeixement 
a la qualitat i a la transparència de la 
comunicació local pública. 

El Segell InfoParticipa es va conce-
bre l’any 2013 pel Laboratori de Perio-

disme i Comunicació per a la Ciutada-
nia Plural de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) amb l’objectiu 
d’incentivar les bones pràctiques en 
comunicació pública local. L’any 2016 
es van ampliar els indicadors per adap-
tar-los als paràmetres de la Llei de 
transparència. Alella ha rebut el segell 
en totes les edicions.  En aquesta dar-
rera avaluació s’ha millorat en més de 
deu punts els resultats de l’any anteri-
or, quan es va aconseguir el distintiu 
amb un 89,5%. Aquesta és la segona 

vegada que l’Ajuntament assoleix el 
100% dels indicadors.

L’Ajuntament d’Alella és un dels 39 
municipis catalans que ha aconseguit 
la màxima puntuació, del total de les 
121 localitats que han obtingut en-
guany el Segell Infoparticipa (vuit més 
que l’any passat), en l’avaluació realit-
zada a 947 Ajuntaments, 42 Consells 
Comarcals i 4 Diputacions catalanes. 
Dels 30 municipis de la comarca del 
Maresme, només sis han arribat al 
100%: Alella, Arenys de Munt, El Mas-
nou, Mataró, Premià de Dalt i Premià 
de Mar.

L’avaluació analitza les dades i la 
informació referents a tres grans apar-
tats: qui són els i les representants po-
lítics; quina informació es proporciona 
sobre el municipi i els recursos col-
lectius; i quines eines s’ofereixen per a 
la participació ciutadana.

L’Alcalde d’Alella, Marc Almendro, 
va recollir el distintiu alellenc a l’acte 
de lliurament de certificats d’aquesta 
vuitena edició que es va celebrar el  10 
de maig a l’auditori de la UAB, en un 
acte presidit pel conseller d’Acció Exte-
rior, Relacions Institucionals i Transpa-
rència, Bernat Solé. 

L’Alcalde d’Alella,Marc Almendro, va recollir el distintiu Infoparticipa que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona.

Alella revalida el segell Infoparticipa 
amb el 100% dels indicadors de transparència

Sortejats els pisos de lloguer per a joves del Canonge
El 13 de maig es va fer el sorteig d’ad-
judicació dels habitatges socials de llo-
guer per a joves del carrer Canonge. El 
sorteig es va realitzar a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament en un acte sense pre-
sència de públic, a causa de les restric-
cions per la pandèmia, però que es va 
seguir en directe pel canal Youtube de 
l’Ajuntament. A la convocatòria, la se-
gona que es fa d’aquesta promoció 
d’habitatges de l’Ajuntament, s’han 
presentat 49 sol·licituds de les quals 
20 han estat excloses per incompli-
ment dels requisits o manca de docu-
mentació, i 29 han estat admeses. El 

sorteig es va fer, com ja és habitual, a 
partir de l’extracció de 29 boles amb el 
número assignat a cadascun dels nú-
meros de DNI de les persones sol-
licitants. 

La primera sol·licitud, segon l’ordre 
de sortida, podrà accedir directament a 
un dels tres immobles de la promoció 
que ja es pot utilitzar. Els altres dos ha-
bitatges encara no es poden adjudicar: 
un està pendent de l’acabament del 
termini d’adjudicació i l’altre pis que 
s’havia d’adjudicar va ser ocupat de 
forma il·legal. L’Ajuntament està fent 
tots els tràmits judicials per poder re-

cuperar-lo i posar-lo a disposició de les 
persones adjudicatàries. En el moment 
que es pugui desocupar, podrà ser uti-
litzat per les persones que pertoqui i 
compleixin els requisits. 

A més d’adjudicar el pis disponible, 
amb aquest sorteig també ha quedat 
ordenada una borsa de 28 persones 
sol·licitants per a futures adjudicacions 
que tindrà una validesa de 5 anys. La 
durada del contracte és d’un màxim de 
5 anys i el preu mensual de lloguer, 
sense comptar les despeses de serveis i 
l’IBI, oscil·la entre els 328 i els 259 
euros, en funció de la superfície del pis.  
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Convocatòria d’ajuts escolars
Fins al 21 de juny es poden presen-
tar les sol·licituds a la convocatòria 
d’ajuts a l’escolarització per al curs 
escolar 2021-2022. La convocatò-
ria, que es fa anualment, regula les 
prestacions econòmiques que es 
concedeixen per ajudar a sufragar 
les despeses de llibres i material 
escolar, menjador i el pagament de 
la llar d’infants a les famílies que es 
troben en una situació de dificultat 
socio-econòmica i manca de recur-
sos econòmics. Les sol·licituds es 
poden presentar de forma telemà-
tica des de la pàgina www.alella.
cat/tramits o presencialment dema-
nant cita prèvia a l’Oficina d’Aten-
ció a la Ciutadania de l’Ajuntament 
d’Alella. Més informació www.ale-
lla.cat/suportescolar. 

Càmeres de vigilància i control 
d’accés als lavabos de la Porxada 
L’Ajuntament ha instal·lat càmeres 
de vigilància a la Porxada del Mer-
cat Municipal per tal d’evitar que es 
tornin a produir actes vandàlics en 
aquest espai. També s’ha restringit 
l’accés als lavabos públics del Mer-
cat, que es mantindran tancats 
amb control d’ús per part dels para-
distes que disposaran de les claus 
d’entrada. Aquesta mesura s’ha 
pres per evitar que es produeixin 
embussaments en els serveis, com 
el que es va produir al maig, que va 
provocar vessaments d’aigua a la 
Porxada i filtracions al sostre de la 
Biblioteca Ferrer i Guàrdia. Aquest 
incident va obligar a tancar la bibli-
oteca durant quatre dies. 

JxCAT canvia de portaveu 
El grup municipal de JxCAT ha can-
viat de portaveu. Des de l’1 de 
maig  Esteve Garcia-Ossorio, cap 
de llista de la formació, ha deixat 
d’assumir el càrrec de portaveu del 
grup que ha estat ocupat per la 
regidora Natàlia Brenes. Amb 
aquest canvi, també s’intercanvien 
les condicions retributives dels dos 
representats de JxCAT. Brenes 
passa a cobrar 10.200 euros bruts 
anuals per una dedicació parcial 
del 35% com a portaveu, i Garcia-
Ossorio passa a ser retribuït pel 
règim d’assistències. 

Recollits en un mapa els projectes 
de Cooperació amb suport alellenc
La Regidoria de Cooperació al Des-
envolupament ha recollit en un mapa 
interactiu, que es pot consultar per 
Internet, els diferents projectes de co-
operació al desenvolupament que han 
rebut suport alellenc des de l’any 2007 
i fins a 2020. S’ha destinat un total de 
529.229 euros en 93 d’aportacions 
repartides entre 61 projectes. Amb el 
0,7% del pressupost d’ingressos de 
l’Ajuntament que es destina a ajuts 
al desenvolupament, s’han finançat 
projectes de suport a l’escolarització i 
l’educació, de l’àmbit social, sanitari i 
assistencial, i d’altres adreçats a afavo-
rir l’activitat econòmica, sobretot dels 
col·lectius més vulnerables. 

En tots aquests anys, les aportacions 
dels alellencs i alellenques s’han distri-
buït per 21 països d’Àfrica, Amèrica i 
Àsia: Senegal, Mali, Camerun, Nicara-

gua, Moçambic, Nepal, Bolívia, Guate-
mala, Haití, Índia, Hondures, Algèria, 
Gàmbia, Benín, Burkina Faso, Repúbli-
ca Dominicana, Mèxic, Sàhara Occiden-
tal, Equador, Colòmbia i El Perú. 

A través del mapa es pot accedir 
a tots els projectes subvencionats per 
l’Ajuntament en 14 anys de Coopera-
ció al Desenvolupament. La informa-
ció està ordenada per anys, i recull la 
ubicació en el mapa dels projectes que 
han rebut suport en cada exercici. 

Des de la icona de situació s’obre 
un desplegable amb totes les dades 
tècniques del projecte i enllaços per 
ampliar informació: ONG, aportació 
econòmica, resum amb l’objectiu de 
l’actuació subvencionada i imatges de 
l’experiència. 

Es pot accedir directament des de 
www.alella.cat/mapacooperacio. 

Un nou bus connectarà Teià,  
El Masnou i Alella amb Badalona
La Generalitat té previst posar en ser-
vei el proper 14 de juny un nou servei 
de bus que connectarà Alella, El Mas-
nou i Teià amb l’Hospital Germans Tri-
as i Pujol de Badalona i també tindrà 
parada al centre de Badalona. El nou 
servei de transport és fruit de treball 
realitzat pels ajuntament d’Alella, El-
Masnou i Teià i la Generalitat per tal de 
facilitar a la ciutadania del Baix Mares-
me el desplaçament al centre sanitari i 

també al centre de Badalona. S’han 
programat un total de 14 expedicions 
diàries, 7 en cada sentit, de dilluns a 
divendres no festius, en l’horari com-
prés entre les 7 del matí i les 16.15h. 
Atenent a l’afluència de trànsit en hora 
punta, a les tres primers expedicions, 
-entre les 7 i les 10 del matí- la fre-
qüència serà d’1 hora i 30 minuts i a la 
resta de viatges la freqüència es redu-
eix a 1 hora i 15 minuts. 
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L’Arxiu Comarcal digitalitza les 
actes del Ple d’entre 1836 i 1967

L’Arxiu Comarcal del Maresme ha 
digitalitzat més de vuit mil imatges 
dels 114 volums alellencs dels lli-
bres d’actes de l’Ajuntament d’Ale-
lla d’entre els anys 1836 i 1967, 
que poden ser consultats a través 
de la plataforma d’Arxius en línia.  
Les actes estan organitzades per lli-
bres o lligalls, que poden contenir 
les actes dels plens d’un any, de 
part d’aquest o de diversos anys. A 
través d’aquests llibres es poden re-
passar els acords presos, i són  una 
de les principals fonts documentals 
per a l’estudi de l’evolució d’una po-
blació, perquè ofereixen una visió 
cronològica del desenvolupament 
polític, econòmic i social. Són les 
transcripcions del secretari de 
l’Ajuntament les reunions del Ple, 
on hi consten: el lloc, la data i l’hora 
d’inici de la sessió, els assistents, 
els temes tractats, les intervenci-
ons, els vots emesos i els acords 
adoptats. L’arxiu històric municipal, 
que estava ubicat a la planta baixa 
de l’Ajuntament, es va traslladar 
l’octubre de 2017 a l’Arxiu Comar-
cal del Maresme, a partir d’un con-
veni de cessió d’ús provisional, sen-
se perdre la seva propietat, subscrit 
per l’Ajuntament i el Consell Comar-
cal del Maresme, amb l’objectiu de 
poder custodiar el fons en un espai 
adequat fins que es faci l’arxiu mu-
nicipal a la Fàbrica de Pintures. 

El proper sorteig de premis del 
Mou-te pel zero serà el 15 de juny
El 15 de juny és la data prevista per 
al segon sorteig de premis de la 
campanya Mou-te pel Zero que pro-
mou l’Ajuntament per reduir els re-
sidus i potenciar l’activitat comerci-
al. En el primer sorteig, realitzat el 
15 d’abril, es van atorgar diversos 
premis a  a les 9 persones guanya-
dores: entrades de cine i teatre, vals 
de descompte a comerços locals, 
copes de vi i ampolles reutilitzables.

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

Recta final per a l’Ordenança 
de Convivència i Espai Públic 
La futura Ordenança de Convivència 
que ha de regular les normes de com-
portament i l’ús de l’espai públic, està 
a un pas de quedar enllestida. Amb la 
previsió que es pugui aprovar aquest 
mateix estiu, l’Ajuntament obre aquest 
mes un procés de participació perquè 
la ciutadania pugui fer aportacions i 
suggeriments a la nova ordenança a 
través de la plataforma Decidim. El 
procés arrenca el 8 de juny amb una 
sessió informativa virtual per explicar 
les línies bàsiques de la nova norma 
i, a partir d’aquí, la ciutadania tindrà 
oportunitat d’aclarir dubtes i fer pro-
postes i suggeriments durant el procés 
que s’obrirà a la www.alella.cat/deci-
dim del 8 al 30 de juny. 

L’Ordenança de Convivència i Espai 
Públic (que és el nom que finalment 
proposarà el govern, per fugir de les 
connotacions coercitives de les prime-
res Ordenances de Civisme) serà l’eina 
que ha de concretar les conductes i 
comportaments inadequats en els es-
pais públics, que fins ara no es troba-
ven tipificats, per tal de millorar la con-

vivència ciutadana. Així mateix, per-
metrà recollir en un únic text normatiu 
la diversitat d’ordenances que fins ara 
regulen de forma parcial aquests com-
portaments. La nova ordenança tam-
bé ha de clarificar les obligacions de 
la ciutadania i les característiques de 
cada procediment, objectivant i simpli-
ficant el règim d’intervenció adminis-
trativa.

Objectius de la norma
L’objectiu d’aquesta norma és regular 
l’activitat de les persones físiques i ju-
rídiques que es desenvolupa a la via 
pública i a altres espais i serveis de do-
mini públic, o que transcendeix l’àm-
bit estrictament privat, mitjançant la 
modulació o limitació de determinats 
tipus de comportaments. Amb aques-
ta regulació es vol afavorir el benestar 
col·lectiu i possibilitar la convivència 
ciutadana, determinant mecanismes 
per corregir i, si escau, sancionar les 
actituds incíviques, negligents i irres-
ponsables que deterioren la qualitat de 
vida de la ciutadania. 

Recollits 210 kg de residus a la 
neteja dels espais públics
Dins de les accions vinculades al pro-
jecte Mou-te pel zero!, que promou la 
Regidoria de Medi Ambient i Sosteni-
bilitat, i la campanya Clean Up Europe 
2021, el passat 8 de maig es va fer 
una jornada de neteja d’espais naturals 
d’Alella, en la qual es van recollir 210 
kg de brossa al Bosquet i a Nova Alella. 

A la jornada van participar una vintena 
de persones. L’objectiu d’aquesta inici-
ativa és conscienciar la ciutadania de la 
necessitat de mantenir nets els espais 
naturals i tenir cura del medi ambient. 
Donat el bon resultat de la jornada, 
l’Ajuntament estudia la possibilitat de 
repetir l’experiència a la tardor. 
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Alella es pintarà de colors LGTBI pel 28J

El 28 de juny és el Dia Internacional per 
l’Alliberament de Lesbianes, Gais, Trans-
sexuals, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI), 
una efemèride que es remunta a l’any 
1969 quan la lluita per la igualtat de 
drets de la comunitat LGTBI va prendre 
embranzida com a resposta a la repres-
sió policial patida el 28 de juny d’aquell 
any a Stonewall, Nova York. 

A Alella aquesta jornada es comme-
mora des de l’any 2017 amb diferents 
accions i activitats per sumar-s’hi a la 
lluita per la visibilització de la diversi-
tat sexual i afectiva i l’erradicació de tot 

Per commemorar el 28J, aquest mes de juny es pintaran diversos bancs del municipi amb els colors de l’arc de Sant Martí. 

Guia per programar amb perspectiva de gènere
La Regidoria d’Equitat ha elaborat la 
primera guia amb recomanacions per 
tenir present la perspectiva de gènere 
a l’hora de programar activitats. Aquest 
document, pioner a Catalunya, té per 
objectiu oferir eines i recursos que po-
den ser utilitzats pels diferents depar-
taments municipals i també per les 
entitats del municipi per anar caminant 
cap a una programació cultural, social, 
lúdica i esportiva més equilibrada que 
contribueixi a fomentar la igualtat real 
entre homes i dones. 

La guia s’adreça a totes les regidori-
es de l’Ajuntament que programem ac-
tivitats: Cultura, Esports, Adolescència 
i Joventut, Turisme i Identitat, Festes, 
Cooperació, Equitat, Educació, Gent 
Gran, Medi Ambient..., així com a les 
regidories de Serveis Interns i Comuni-
cació, per tal que tinguin present la pers-

pectiva de gènere en la programació i 
la tasca diària, com l’ús del llenguatge 
inclusiu. També pot ser una eina útil 
per a aquelles entitats i col·lectius que 
duen a terme programació.

Aquesta iniciativa forma part de 
les actuacions derivades de la decla-
ració d’Alella com a municipi femi-
nista, aprovada l’any 2020 pel Ple 
municipal, i de la voluntat de treba-
llar l’equitat de gènere d’una manera 
transversal.

La guia consta de tres parts: una 
primera en la qual es desenvolupen 
breument conceptes clau entorn de 
l’equitat de gènere; una segona amb 
recomanacions a l’hora de programar 
i una tercera que recull un conjunt de 
recursos que estan a l’abast de les 
persones encarregades de la progra-
mació d’activitats.

Nou servei per a dones i LGTBI

La Regidoria d’Equitat obre aquest mes de juny  
nou servei d’informació i consultes per a dones 
i per al col·lectiu LGTBI, amb l’objectiu de do-
nar suport a la igualtat efectiva i real. El servei 
s’ha incorporat als apartats disponibles al canal 
comunicatiu WhatsAPPAlella, des del número 
644267149. Des d’aquest apartat es pot acce-
dir directament a la informació de contacte per 
comunicar emergències; als espais d’atenció a 
les dones en situació de violència masclista i 
als espais d’atenció al col·lectiu LGTBI, a més 
d’altres serveis d’interès de l’Ajuntament i de 
l’associacionisme femení a Alella. A més, i com 
a aportació més important, s’inclou la possibi-
litat de fer consultes directes que seran ateses 
per la Regidoria d’Equitat de l’Ajuntament. 

tipus de violències i discriminacions 
envers aquest col·lectiu. 

Enguany per commemorar la jor-
nada, Alella pintarà de colors LGTBI, 
els de l’arc de Sant Martí, deu bancs 
repartits per diferents espais del muni-
cipi: a la Rambla d’Àngel Guimera (a la 
Moncloa), Plaça de l’Ajuntament, Parc 
Guardí, Can Lleonart, Escola Fabra, 
Escola La Serreta, carrer Àfrica, parc 
del Canonge, plaça d’Antoni Pujadas i 
a l’avinguda de Sant Josep de Calas-
sanç. A més, es penjarà la bandera 
LGTBI a la balconada de l’Ajuntament.

El mateix dilluns 28 de juny, a les 
19h, s’ha programat a l’Espai d’Arts  
Escèniques la conferència “Llegir ens 
fa més lliures”, en què l’escriptor Se-
bastià Portell reflexionarà de com la 
literatura pot ser una eina poderosíssi-
ma per a l’alliberament de les persones 
LGBTIQ+. Portell és autor que escriu 
des de — i sobre— les fronteres textu-
als i vivencials. És autor de títols com 
Amors sense casa, la primera antolo-
gia de poesia LGBTQ catalana, Ariel i 
els cossos, El dia que va morir David 
Bowie o Les nenes que llegien al lava-
bo, la seva darrera obra. L’acte és obert 
a tothom, però cal fer inscripció prèvia 
a www.alella.cat/LGTBI. 

L’Ajuntament farà difusió a través 
de les xarxes socials de la campanya 
de sensibilització basada en les vinye-
tes realitzades l’any passat per la di-
buixant Marta Piedra, en què es reflec-
teix la diversitat afectiva i sexual en la 
quotidianitat de la nostra societat.

El col·lectiu Tribu Feminista ha pro-
gramat activitats i accions per comme-
morar el 28J.
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La Fil·loxera escalfa motors

Cita amb la música de cambra de 
Músics en Residència el 24 de juliol

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

L’Espai d’Alella, entra en el Cens 
d’espais de cultura responsable
L’Espai d’Arts Escèniques Casal 
d’Alella ha estat inclòs en el Cens 
d’espais de cultura responsable de 
la Generalitat de Catalunya. Aquest 
Cens s’ha creat en el marc de les 
accions per acompanyar el sector 
de la cultura i les arts en la represa 
a l’activitat en temps de pandèmia, 
i amb l’objectiu de donar seguretat 
al públic i prestigi als espais i als 
equipaments culturals. Per formar 
part d’aquest cens, cal adoptar 
totes les mesures sanitàries que 
determinin les autoritats compe-
tents per evitar el risc de pandè-
mia i aprovar un protocol sanitari 
per prevenir la seva propagació; a 
més d’assumir el compromís, mit-
jançant l’adopció de programes 
d’actuació, de promoure mesures 
inclusives i de millora de la salut 
anímica de la ciutadania orientades 
a evitar el risc d’exclusió social de 
col·lectius especialment vulnera-
bles per raons econòmiques, soci-
als, de gènere o d’inserció social. 
El distintiu porta incorporat un codi 
QR que permet accedir mitjançant 
aplicacions mòbils a la pàgina web 
del Departament de Cultura on es 
troba la llista actualitzada d’equi-
paments inclosos al Cens. 

Comencen els treballs del nou Pla 
Local d’Adolescència i Joventut
L’Ajuntament ha començat a tre-
ballar en l’elaboració del nou Pla 
d’Adolescència i Joventut 2022-
2025, que ha de definir i posar 
al dia els criteris i les accions que 
guiaran la política del govern local 
en aquesta matèria en els pròxims 
quatre anys. La Regidoria d’Ado-
lescència i Joventut està enllestint 
l’avaluació del pla actual, marcada 
per la situació de pandèmia viscu-
da en els darrers mesos. Per tant, 
les prioritats de les accions que es 
duran a terme els anys vinents se 
centraran molt a pal·liar els efectes 
devastadors que ha ocasionat la 
Covid-19 entre adolescents i joves. 
Un cop realitzada l’avaluació s’obri-
rà un procés de participació per re-
collir propostes i treballar en grups 
de discussió per tal de començar 
l’elaboració del nou pla. 

El festival Músics en Residència torna 
enguany amb una edició especial fruit 
de l’època de pandèmia. El festival es 
limitarà a un únic concert que se ce-
lebrarà el 24 de juliol a les 20h a l’Es-
pai d’Arts Escèniques Casal d’Alella. El 
programa d’aquesta onzena edició està 

dedicat a Mozart i Brahms i els grups de 
cambra estaran formats exclusivament 
per intèrprets residents a Catalunya. El 
mateix dissabte es podrà gaudir d’un 
assaig general obert al públic a les 12h. 

Fruit també de l’adaptació del fes-
tival a la difícil situació del moment, 
l’Associació Músics en Residència ha 
decidit que enguany el concert tingui 
un fi solidari en benefici de Càritas Par-
roquial d’Alella. Les entrades es posa-
ran a la venda a l’Oficina de Turisme 
a partir del 15 de juny i a partir del 
22 de juny també es podran adquirir 
per Internet des de la plataforma alella.
koobin.cat. Més informació a www.ale-
lla.cat/musicsenresidencia i musicsen-
residencia.com. 

El programa 

WOLFGANG AMADEUS MOZART: 
Quintet amb trompa en mi bemoll major, K 386

JOHANNES BRAHMS: 
Quintet per clarinet en si menor, op.115

JOHANNES BRAHMS: 
Sextet de corda núm.1, en si bemoll major, op.18

Les entrades per al concert de Músics en Residència es posaran a la venda a partir del 15 de juny a l’Oficina de Turisme. 

Per tercer any consecutiu la Fil·loxera 
tornarà a Alella el cap de setmana del 
23, 24 i 25 de juliol. Des de l’àrea 
d’Adolescència i Joventut s’està treba-
llant, conjuntament amb el grup motor 
de joves, per poder realitzar la festa, 
amb totes les mesures de seguretat, 
apostant per la cultura i la participació 
juvenil. Aquest any, amb la possibilitat 
d’oferir més activitats d’oci, esports i 
creació, que la passada edició. El grup 
motor de joves, format per una desena 
de persones, es va començar a reunir a 
l’abril per poder dissenyar i organitzar 

la festa jove.
Es recullen les propostes dels mem-

bres del grup, però també aquelles que 
han fet arribar altres joves i adoles-
cents per xarxes socials o individual-
ment amb propostes. S’està treballant 
per construir un programa participatiu 
amb diferents i variades propostes per 
a públic adolescent i jove.

Es pot participar enviant un correu 
a gira@alella.cat o un whatsapp al 615 
844 728. La propera trobada serà el 
17 de juny a les 19h. Més informació 
a www,alella.cat/lafiloxera
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Vuit anys després de l’obertura de l’Es-
pai Jove a les Antigues Escoles Fabra, 
el servei canvia de marca i d’imatge per 
tal de refermar la seva identitat. Des 
de l’1 de juny, l’espai torna a recuperar 
el nom d’Àgora, la denominació origi-
nal que va tenir durant deu anys,entre 
2003 i 2013, en les diferents ubicaci-
ons que va ocupar: a l’edifici de Torrent 
Vallbona (on ara estan les Oficines de 
Serveis a les Persones), a Can Gaza i la 
planta baixa de l’Ajuntament, al local 
que ocupa l’Associació de Dones Mont-
serrat Roig.

El canvi és fruit de les accions in-
closes en el Pla de Comunicació rea-
litzat entre els anys 2020 i 2021 amb 
el suport de la Diputació de Barcelona. 
En aquest Pla es posa en relleu la ne-
cessitat de reforçar la imatge de marca 
d’aquest servei aprofitant el nom que 
ja existeix en l’imaginari col·lectiu del 
poble. L’Àgora és el nom que aglutina-

···································································································
La Flama del Canigó arribarà a Alella a les 21h. 

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

L’Espai Jove torna a ser l’Àgora 

Ull amb els petards!

Assegureu-vos de comprar els productes 
pirotècnics en un establiment autoritzat. 
No us guardeu petards a les butxaques.
Llegiu les instruccions de cada article.
No enceneu petards dins de casa, ni els 
llanceu per balconades ni finestres.
No fiqueu mai petards dins de totxanes ni 
ampolles, perquè en explotar fan metralla. 
No manipuleu els petards. 
No subjecteu els petards amb les mans, ni els 
poseu a prop de la cara ni el cos.
Utilitzeu mitjans segurs per encendre el 
material pirotècnic: metxes i similars.
Enceneu sempre la metxa per l’extrem, perquè 
tingueu temps d’enretirar-vos. 
No llanceu mai petards contra ningú.
No llanceu coets a menys de 500 metres 
de zones boscoses ni en aglomeracions de 
persones. 
Vigileu que no hi hagi a la vora líquids 
inflamables. 

Flama i focs artificials per Sant Joan

Tot i que enguany també serà una ce-
lebració diferent, marcada per la pan-
dèmia, la Flama del Canigó arribarà 
puntual com cada vigília de Sant Joan 
des del cim de la Catalunya Nord fins a 
Alella. Es podrà seguir el recorregut de 
la flama amb un seguiment fotogràfic 
a les xarxes des de Coll d’Ares fins a 
Alella.

L’arribada a Alella prevista a les 
21h, serà retransmesa en directe a tra-
vés del canal de Facebook de l’Ajunta-
ment i coincidirà amb la repicada de 
campanes de l’Església de Sant Feliu. 
Un cop en territori alellenc, la flama 
iniciarà un recorregut que passarà per 
diversos carrers del centre del munici-
pi fins a arribar a la Plaça de l’Ajun-
tament, on serà rebuda per l’Alcalde, 
Marc Almendro, i es farà la lectura del 
manifest. Més avançada la nit, la cele-
bració acabarà amb un castell de focs 
artificials. 

L’arribada de la Flama des del Ca-
nigó a Alella està organitzat per l’Ajun-
tament i compta amb la col·laboració 
de diverses entitats i veïns i veïnes del 
poble: Òmnium Cultural, Diables del Vi 
d’Alella i Corredors i ciclistes de la Fla-
ma del Canigó. 

rà tots els espais i recursos que s’ofe-
reixen des d’aquest servei. La campa-
nya gràfica, dissenyada per l’empresa 
Postdata encarregada del Pla de Co-
municació, es basa fonamentalment a 
destacar l’A d’Àgora (i també d’Alella) 
i tindrà diferents colors en funció de 

la franja d’edat a la qual va destina-
da l’activitat o el servei. Així, el color 
púrpura marcarà un servei o proposta 
per joves i adolescents; el color blau 
és l’Àgora Jove, adreçat al públic de la 
franja de 16 a 30 anys; i el color ocre  
és l’Àgora Adolescents dirigida als nois 
i noies de 12 a 16 anys.

Amb el canvi de marca, també can-
vien els canals de comunicació del ser-
vei.  S’elimina la duplicitat de xarxes 
socials que hi havia fins ara per als di-
ferents espais (12·16 i 16·30) i s’unei-
xen en un mateix compte de Facebook, 
Twitter i Instagram (@agora_alella). 

El procés de renovació i adaptació 
de la nova marca culminarà els mesos 
vinents amb la creació d’una nova pla-
taforma web que unificarà en un ma-
teix portal els dos espais que existeixen 
actualment i que, com la resta de webs 
municipals, estarà vinculada al mateix 
gestor de la pàgina corporativa. 
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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 Descansa en pau Ferran

El nostre grup municipal està consternat per la pèr-
dua d’en Ferran Pardos, agent de la nostra Policia 
Local amb més de 30 anys de dedicació i servei 
al nostre cos i al nostre poble. Un bon professio-
nal i una persona estimada per tots aquells que 
vam tenir la sort de poder-lo tractar i conèixer. 
Són moments especialment durs per la família i 
companys de feina. Serveixin aquestes humils lle-
tres per manifestar-los tot el nostre carinyo i res-
pecte per aquesta gran pèrdua. Descansa en pau 
Ferran.

Respecte a la nostra tasca política el plena-
ri va aprovar una moció de Junts per poder dur 
a terme Camps de Treball, especialment a l’estiu. 
Els camps de treball per menors són activitats de 
voluntariat i formació que consisteixen en realitzar 
projectes i serveis en una comunitat que acull el 
grup de joves d’entre 14 i 29 anys d’edat. Cada 
participant es compromet, de manera individual o 
en grup, i de forma desinteressada, en participar 
en el treball proposat (ambiental, social, patrimo-
nial, arqueològic, cultural...) a canvi de la pernoc-
tació, la manutenció i de poder gaudir d’activitats 
de lleure educatiu. Aquesta iniciativa, enquadrada 
en la campanya de Junts “Així no!” on els nostres 
joves donaven un missatge clar de no violència i de 

Generalitat republicana, independentista i d’esquerres

Ha estat un camí molt treballat, una cursa de fons, 
en la què la persistència i la determinació han es-
tat claus a l’hora de formar un Govern a Catalunya 
que ens porti l’estabilitat tan necessària, ara més 
que mai, degut a la situació complexa social, eco-
nòmica i també emocional a la que ens enfrontem.

L’equip negociador d’ERC que ha treballat 
incansablement en la negociació per formar go-
vern amb Pere Aragonès al capdavant, tancaven 
definitivament fa escassos dies un acord de go-
vern: prèviament amb la CUP, i amb posterioritat 
amb JuntsxCat. Amb la força que ens ha donat 
el 52% de vots independentistes, però construint 
nous consensos per sumar a la llibertat nacional 
la indissociable justícia social. Tornem a tenir un 
govern republicà, independentista i d’esquerres. 
D’esquerres i independentista. 

Aquest fet històric ens fa emocionar però tam-
bé ens fa alçar de nou el cap amb tota urgència 
per atendre les desigualtats econòmiques, socials, 
territorials, lingüístiques, pel nostre origen, gènere, 
creences, edat.... per enfortir tot el país i avançar 
cap a la plena llibertat. Escoltar-lo durant la pre-
sa de possessió ens encoratja a seguir endavant: 
“Treballarem en el marc dels valors republicans 
per una Catalunya pròspera, justa, verda, feminis-

respecte als altres, volia donar-los alternatives inte-
ressants a les opcions que tenen avui dia a Alella.

La moció va ser aprovada per unamitat. 
Dins la tasca de supervisió vam preguntar al 

govern sobre la situació als nostres boscos i la pre-
venció d’incendis forestals; sobre els excrements 
de gossos al carrer i la campanya que el govern 
va indicar que iniciaria aquest mes de juny. De la 
mateixa manera vam demanar quan podrem dispo-
sar d’una Ordenança de Civisme (o Convivència). 
Sembla que després de 6 anys demanant aquesta 
eina la podríem tenir aquest estiu. Esperem que el 
resultat sigui positiu.

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 

ta i lliure” en paraules del ja 132è President de la 
Generalitat. 

Aquests valors republicans tenen plena volun-
tat transformadora i revolucionària, però també 
determinaran una nova manera de fer, per exemple 
amb la incorporació de dues noves conselleries, la 
d’Igualtat i feminismes i la d’Acció climàtica. 

La lluita per a l’amnistia i l’autodeterminació, 
la reconstrucció social i econòmica i els valors del 
Govern republicà regiran el destí del nostre país, 
i del nostre poble, Alella. A finals de maig hem 
celebrat dos anys de municipis republicans, som 
al costat de la ciutadania i més fermes que mai 
afrontant els pitjors moments de la nostra història 
recent. 731 dies al servei de la ciutadania d’Alella. 

Ens fem nostres les paraules del President Ara-
gonès “conscients que, qui obre pas sol ser qui més 
s’embruta. Però toca arremangar-nos sense por de 
les esgarrinxades”. Des d’Alella, treballem, de fa ja 
divuit anys, en el sí d’un govern republicà i tal com 
ha manifestat el President, nosaltres també ens hi 
deixarem la pell, treballant des del municipalisme 
per a tothom i tenint com a prioritat la vida digna i 
la felicitat de les persones del nostre poble.

Esteve Garcia-Ossorio
regidor 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 Bones xifres, però prudència

Les notícies sobre les xifres que ens arriben de 
la pandèmia, són encoratjadores i a l’hora gratifi-
cants. L’esforç de la ciutadania, les diferents me-
sures establertes, les restriccions patides i ara les 
vacunacions cada cop més consolidades, estan do-
nant els seus fruits.

Tot això fa que cada cop estem millor i per fi 
veiem la llum al final del túnel.

Això sí, hem de tenir cura i prudència. En cap 
moment hem de baixar els braços i hem de ser pa-
cients fins que les notícies favorables augmentin i 
es consolidin.

La salut és sagrada, i si amb la nostra gestió i bo-
nes maneres en fer les coses podem evitar un sol con-
tagi, això ens farà sentir-nos bé, orgullosos i satisfets.

També hem de preparar-nos, amb precaució i 
amb fermesa, per refer la delicada situació econò-
mica, i en particular, treballar per a la gent que ha 
perdut la feina o necessita fer algun canvi.

Animem a la ciutadania a adreçar-se al servei 
d’ocupació del nostre Ajuntament (dins de Serveis 
a les Persones), que dona suport en l’orientació la-
boral, amb l’objectiu de treballar en la recerca de 
feina, i sobretot, a sentir-nos acompanyats i recol-
zats en aquests moments.

Salut i feina.

Mark Ullod 
ullodlm@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Comiat.

Escric aquest text com a Mark Ullod. La setmana 
passada, el vespre abans del Ple, vaig rebre una 
trucada de l’Alcalde que no hauria volgut rebre. La 
notícia va ser demolidora per la manera com s’havia 
produït, deixant de banda judicis personals o pro-
fessionals, que una persona coneguda de fa tants 
anys, que ha estat sempre una cara amable, algú 
amb qui has tingut contacte tantes vegades al llarg 
de tots aquests anys a Alella hagués decidit llevar-
se la vida em va deixar sacsejat. Disculpeu que avui 
aprofiti aquest racó per parlar a títol personal d’un 
fet tan rellevant, però havent complert cinquanta 
anys el passat octubre m’adono que cada cop el 
camí és més curt, que la vida passa molt de pressa 
i les oportunitats ja son molt poques. Aquests da-
rrers anys han estat molt durs per els motius que 
tots sabem, i el degoteig constant de trucades o 
missatges comunicant defuncions és molt feixuc. 
Escrivint aquestes línies em venen a la memòria 
les vegades que he tingut contacte amb en Ferran 
Pardos aquests darrers trenta anys, i sempre veig la 
seva mirada tranquil·la i ferma, una persona resolu-
tiva i tranquil·litzadora que coneixia bé la seva fei-
na. Recordo bé l’encaixada que em va fer el dia de 
la presentació del Consistori, on em va felicitar per 
l’èxit electoral com si fos un germà gran. Aquesta 

em sembla una bona manera de recordar-lo: com 
un germà gran. M’agradaria fer extensiu aquest co-
miat i una forta abraçada a tots els companys i 
familiars d’en Ferran. Descansa en pau.

Josep Bardés
portaveu del grup municipal

Gent d’Alella 

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

www.gentdalella.cat



12 EL FULL

CIUTADANS 

ALELLA PRIMER-PSC Dia Mundial del Medi Ambient: És hora d’aixecar un país més verd

L’activitat humana és la causant d’una crisi ambi-
ental que està amenaçant l’equilibri natural i la vida 
en el Planeta. Especialment en els últims 150 anys, 
les societats humanes hem alterat significativament 
les tres quartes parts de la superfície terrestre i 
dos terços dels oceans; la cobertura d’esculls de 
coral vius s’ha reduït a la meitat; el gel glacial s’es-
tà fonent a un ritme accelerat; només entre 2010 
i 2015 es van arrasar 32 milions d’hectàrees de 
bosc; i podem precipitar la desaparició d’1 milió 
d’espècies d’animals i plantes en les pròximes dè-
cades.

La biodiversitat és el complex sistema que asse-
gura la nostra pròpia existència, tal com ha posat 
de manifest la irrupció de la COVID-19 en les nos-
tres vides. Alterant l’equilibri de la natura en envair 
les àrees silvestres i reduir la diversitat genètica de 
les espècies, generem les condicions propícies per 
a la transmissió de virus que fins ara estaven confi-
nats en poblacions d’animals. 

El valuós patrimoni ambiental que tenim a Cata-
lunya i a Espanya requereix un fort compromís per 
part de la societat i de les administracions públi-
ques per a la seva preservació, qüestió que ha por-
tat el PSC a posar la transició ecològica en el centre 
de la seva acció política en els diferents governs i 

Cristòbal Zueras
zuerasrc@alella.cat

Ciutadans d’Alella, Treball i vocació de servei a la ciutadania

Este mes nos entristece profundamente la pérdida 
de un servidor público de la Policía Local de Ale-
lla, nuestras condolencias a familiares y amigos, 
Ferrán, descansa en paz.

En mayo del 2019 Ciutadans Alella conseguia 
en las elecciones municipales  1 concejal.  No fue 
fácil llegar ni lo será continuar, pero con trabajo y 
servicio a los vecinos de Alella lo conseguiremos.

En la página web del  Ayuntamiento, en este 
enlace https://alella.cat/mocions, encontrareis to-
das las propuestas que hemos presentado  para 
beneficio de todos los alellenses, así  como en la 
página de Facebook de Cs Alella.

También presentamos ideas  que fueron inclui-
das en el Pacto de Pueblo:

+ Estudiar la creación de una nueva linia de 
ayudas y/o bonificaciones en función del desarrollo 
económico del 2n semestre del 2021.

+ Aumentar los recursos destinados a activida-
des culturales, deportivas y asociativas.

+ Analizar globalmente e individualmente el 
gasto municipal con el fin de poder liberar recursos 
para atender situacions de emergència durante la 
pandèmia.

Y en abril del año pasado presentamos el Plan 
de medidas para la reconstrucción y recuperación 

de nuestro municipio después de la crisis producida 
por la pandemia y se creó la Comisión Especial de 
Seguimiento de la Covid 19, luego transformado en 
el Pacto Local por la Recuperación….y que el equi-
po de Gobierno ha diluido en el Pacto de Pueblo….

Un año de mucho trabajo desde febrero del 
2020, cuando asumí el cargo.

Seguiremos insistiendo en no subir impuestos, y 
fomentaremos la instalación de energías renovables 
y la conservación del espacio público. Y para poder 
trabajar más y mejor, necesitamos que nos trans-
mitáis vuestras peticiones e inquietudes. Os dejo mi 
correo electrónico BERNALTJ@ALELLA.CAT y mi 
teléfono, 689 019 367. Os atenderemos con la mis-
ma ilusión que ponemos en todo lo que hacemos.
 

Toni Bernal
bernaltj@alella.cat
689 019 367

institucions en què governem, ja sigui ajuntaments, 
diputacions, governs comarcals o Govern de l’Estat. 

Creiem que en un dia com avui hem d’intentar 
sumar voluntats socials i polítiques per tenir una 
autèntica política de preservació de la Biodiversi-
tat i dels espais naturals de Catalunya. Revertir la 
pèrdua de biodiversitat és l’única manera de restau-
rar la salut del Planeta, i això només serà possible 
quan entenguem i acceptem el funcionament de la 
xarxa de vida de la qual som part i no els seus 
amos. 

Per aquesta raó, des del PSC reclamem amb 
urgència l’aprovació de la Llei de biodiversitat i pa-
trimoni natural de Catalunya i la Llei de creació de 
l’Agència de la Natura de Catalunya, i el compli-
ment de la Llei catalana de canvi climàtic de Cata-
lunya, aprovada el juliol de 2017 i no desenvolu-
pada. També reclamem recursos i la implantació de 
polítiques actives efectives que garanteixin la pro-
tecció de la biodiversitat i el medi natural de Cata-
lunya, amb especial atenció als espais naturals més 
vulnerables, com el Delta de l’Ebre i la preservació 
de la biodiversitat vegetal i animal del nostre país.

Jose Antoni 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 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
PLE ORDINARI 29 D’ABRIL DE 2021.  Consulteu les vídeo actes a www.alella.cat/plens 

Aprovació conveni per a la cessió d’ús de terreny per la ges-
tió d’infraestructures de comunicació a la Generalitat.  
El Ple va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajunta-
ment d’Alella i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació de la Generalitat de Catalunya per a la ces-
sió d’ús de terreny per a la gestió d’infraestructures de tele-
comunicacions al barri de Mas Coll, amb l’objectiu de donar 
cobertura a diferents zones del municipi. Es tracta d’una 
renovació d’un conveni signat fa 12 anys, que s’haurà de 
renovar cada quatre anys.
Aprovat per unanimitat 
Modificació de l’Ordenança Fiscal núm 16 reguladora de 
la taxa per a la instal·lació de parades, barraques, casetes 
de venda, espectacles i atraccions situats en terrenys d’ús 
públic.
Ple va aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal núm 16. 
Per facilitar la tramitació passa d’autoliquidació a liquidació. 
A més s’augmenta un euros el preu per al instal·lació de 
barraques, cavallets, auto-xocs, circs anàlegs, per tal de co-
brir la contractació dels agents cívic per portar el control 
d’accés per les restriccions de la Covid-19.  
Aprovats 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. 

Modificació de l’Ordenança Fiscal núm 17 reguladora 
de la taxa per les entrades de vehicles.
El Ple va aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal 
núm 17. El canvi consisteix en passar d’autoliquidació a 
liquidació per tal de facilitar la tramitació.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A, AA-CUP 
i AP-PSC i l’abstenció de JxCAT i Cs. 
Modificació de l’Ordenança Fiscal núm 23 reguladora de 
la taxa per drets d’examen.
El Ple va aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal 
núm 23. El canvi consisteix en passar d’autoliquidació a 
liquidació per tal de facilitar la tramitació.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A, AA-CUP 
o AP-PSC, l’abstenció de Cs i el vot en contra de JxCAT. 
Modificació de la plantilla de personal.
El Ple va aprovar una modificació de la plantilla de per-
sonal per a l’any 2021 que consisteix en l’amortització 
de la plaça de Tècnic/a Superior de Cultura, grup A1, 
que fins ara ocupava la directora de Can Lleonart, jubi-
lada recentment, i la creació d’una plaça de Tècnic Mig 
de Cultura, grup A2. L’objectiu és equiparar les categori-
es de la resta de tècniques de cultura.  
Aprovat amb els vots a d’ERC+SxA i Gd’A i l’abstenció 
de JxCAT, AA-CUP, Cs i AP-PSC. 

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:  JUNY - JULIOL

5-6 de juny  BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
13-14 de juny                            GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
19-20 de juny                MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
24 de juny                     BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
26-27 de juny                     BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
3-4 de juliol                               GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
10-11 de juliol              MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
17- 18 de juliol  BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
24-25 de juliol                           GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
31 de juliol                             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

ÀGORA ALELLA (Antigues Escoles Fabra)
93 540 72 45 
www.alellajove.cat 

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 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

PUNT D’ATENCIÓ A L’EMPRESA I L’EMPRENEDORIA (PAEE)
637 73 70 75 (Cita prèvia) 
alella.emprenedoriat@alella.cat
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dijous, de 16 a 19 h

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: 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: MAIG-JULIOL

Deixalleria mòbil
Del 8 al 13 de juny i del 6 a l’11 de juliol.
De dimarts a dissabte de 9.30 a 16h i de 16 a 19h 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 (dilluns, dimecres, 
divendres i dissabte) i de restes vegetals (dijous) trucant al telèfon 681 244 234.
 També podeu fer ús de la deixalleria. 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 25 de setembre.  
Consulteu www.alella.cat/didaltruck 

Plaça de l’Ajuntament, de 10 a 13h. Propera visita 26 de juny.
Consulteu www.alella.cat/reparatruck 

IBI urbana no domiciliat                                                      03.05.2021   a   05.07.2021
IBI característiques especials                                              03.05.2021   a   05.07.2021
Taxa de residus domèstics                                                   03.05.2021   a   05.07.2021
Taxa del Mercat Municipal  (2n trimestre)                            03.05.2021   a   05.07.2021
Taxa del Mercat de Marxants  (2n trimestre)                         03.05.2021   a   05.07.2021
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Agenda d’activitats

De 10 a 14h Virtual*
Masterclass d’Ilustrator. alella.cat/espai16-30.

11h Can Manyé*
Inauguració de l’exposició “Guardar a fora”, de Perejaume.

12h Pati de Can Lleonart*
Alella Viu el Parc. Taller de construcció de joguines amb material reciclat. 

De 17.30 a 21h Diferents espais*
Botigues al carrer. 

Dissabte 5 de juny

19.30h Pati de Can Manyé*
Espais de Poesia. Literatures amb sentits. www.alella.cat/espaispoesia

Dijous 10 de juny

De 10 a 13h Platja de Montgat. Escola del Mar*
Mostreig científic i tastet de mar. alella.cat/espai16-30

Divendres 18 de juny

De 10 a 16.30h Can Lleonart
Taller en quatre actes per un bon morir. alella.poblesquecuiden.org/
Organitza: Alella Poble Cuidador 

11h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Festival grup de petites de la Coral Municipal. Germanet i 
Germaneta. Venda d’entrades a l’Oficina de Turisme. 

17.30h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Concert instrumental/vocal Alella Viu la Música. 

Dissabte 12 de juny

11h Can Manyé*
Recorregut  “Guardar a fora”, de Perejaume. Alella, El Masnou, Ma-
taró, Caldes d’Estrach i Sant Pol. alella.canmanye@alella.cat.

13h Dissabte i Diumenge. Restaurant Can Cabús*
79è Dinar d’Homenatge a la Vellesa. alella.cat/jornadesgentgran

Diumenge 6 de juny

18h Sala Carquefou de l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Xerrada. La seguretat a Internet. alella.cat/gentgran60

Dimarts 22 de juny

12h Pati de Can Lleonart*
Diumenges de Vins i Diumenge de Most. alella.cat/turisme

Diumenge 27 de juny

Del 5 de juny al 25 de juliol. “Guardar a fora” , de Perejaume

www.alella.cat/canmanye

Exposicions a Can Manyé

18h Sala Carquefou Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Tertúlia. Document de voluntats anticipades. alella.cat/gentgran60

Dimarts 8 de juny

18h A la terrassa de l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Espectacle infantil. La màgia dels aliments. b.alella.fg@diba.cat.

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Òpera i eròtica, amb Sílvia Roqueta. alella.cat/jornadesgentgran

Divendres 11 de juny

15h Llar d’Infants Els Pinyons*
El joc. Cafès temàtics. Inscripció prèvia a Els Pinyons (935555509).

18h Sala Carquefou Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Taula rodona. Les veus de l’experiència. alella.cat/jornadesgentgran

Dimarts 15 de juny

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Tertúlia “Llegir més” amb Sebastià Portell. Acte de les Jornades 
LGTBI. Inscripcions a alella.cat/LGTBI

Dilluns 28 de juny

21h Plaça de l’Ajuntament*
Rebuda de la Flama del Canigó i focs artificials. www.alella.cat/santjoan

Dimecres 23 de juny

12h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Cinema. Cicle Gaudí. My Mexican Bretzel. alella.cat/espaiescenic.

Dimarts 29 de juny

10h Oficina de Turisme*
Itinerari guiat. Alella, 1.000 anys d’història. alella.cat/turisme.

10.30h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Festival Coral Municipal i Escola de Dansa. Supercalifragilisticoes-
pialidoso. Diferents sessions el 13 i 14 de juny. Venda d’entrades a 
l’Oficina de Turisme.

Diumenge 13 de juny 19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Espais de Poesia. Poesia i +. Bestiari. alella.cat/espaispoesia

19h Facebook live @marcalmendro*
Directe amb l’alcalde

Dimarts 6 de juliol

*Activitat organitzada per l’Ajuntament

18h Espai d’Arts Escèniques i @alellajove*
Les joves alcem la veu. www.alella.cat/jornadesgentgran

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Club del llibre. Conversa amb Esther Tallada i Marina Porras sobre Llum 
d’agost, de William Faulkner En directe pel Youtube de l’Ajuntament. 

Dimecres 9 de juny

10h Plaça de l’Ajuntament*
Reparatruck. Servei mòbil d’autoreparació. alella.cat/reparatruck.

Dissabte 26 de juny

18h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Taller infantil. 2princesesbarbudes. Inscripcions espaialella@alella.cat

Dijous 1 de juliol

22h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Festival d’Estiu. Narcís Perich. alella.cat/festivalestiu

Divendres 2 de juliol

22h Jardins de Cal Marquès*
Festival d’Estiu. Els Pets. Gira 20/21. alella.cat/festivalestiu

Dissabte 3 de juliol

18h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Festival d’Estiu. Familiar. 2princesesbarbudes alella.cat/festivalestiu

Diumenge 4 de juliol

19h Sala Carquefou. Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Xerrada ambiental. La problemàtica dels plàstics al medi ambient. ale-
lla.cat/moutepelsresidus. 

Dimecres 7 de juliol



Hem dividit la societat per sexes
i no permetem que les persones 
trans puguin escollir lliurement.

Espero amb orgull ampliar  
la meva família.

Jo trio com vestir-me i a què jugar.

Independentment de la meva 
identitat de gènere soc competent 

per a la feina que m’agrada.

El desig no té edat ni gènere. Expresso el meu amor lliurement.
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DIVERSITAT AFECTIVA I SEXUAL
JORNADES PER A L’ALLIBERAMENT LGTBI+ lesbianes  gais  transsexuals  bisexuals  intersexuals

28J

Antigues Escoles Fabra  
Av. Ferran Fabra, 1, segon pis, 93 555 39 12, educacio@alella.cat

preinscripció

telemàtica

del 21 al 29

de juny

www.alella.cat/espaiactiu

spaieactiu

centre de form
ació d’adults d’Alella

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS 
ESPAI ACTIU
CURS 2021-22

CURSOS ANUALS
Preparació per a la Prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys

Anglès A.1, A.2.1, A.2.2, B.1, B.2.1 i B2.2
Català nivells C1 i C2

Centre de suport per a l’alumnat matriculat al Graduat en Educació Secundària 
(GES) de l’Institut Obert de Catalunya (IOC)

CURSOS TRIMESTRALS
Conversa Anglès nivell Bàsic, Mig i Superior

Català inicial
Castellà inicial




