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Suspensió de llicències en tres sectors 
pendents de modificació. 

Comença el procés participatiu per 
definir el futur parc central d’Alella.

La Fil·loxera i la Festa Major arriben amb 
reserva prèvia i aforament limitat.
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A Badalona, en bus 
 Una nova línia connecta Alella, el Masnou i Teià amb Can 
Ruti, altres equipaments sociosanitaris i el centre badaloní.  
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 Preparatius de Festa de la Verema que se 
celebra del 2 al 8 de setembre.

 Nits per somniar amb el Festival d’Estiu. 

Arriba el bon temps i ens capbussem en un mes de juliol farcit 
d’activitats culturals i socials a Alella. Un moment de l’any on 
podrem gaudir d’una extensa programació d’alta qualitat. En-
guany tenim més ganes que mai de poder compartir les activi-
tats que s’han preparat, amb familiars, amistats, veïnat, en l’en-
torn immillorable del nostre poble. 

Just acabem d’assaborir el Festival d’Estiu i ja estem a les portes 
de la Fil·loxera i la Festa Major. Dues programacions que presen-
ten grans novetats i que tindran lloc les dues darreres setmanes 
del mes de juliol. En aquest Full podreu trobar els programes i 
tota la informació necessària per fer les reserves d’entrades.

Enmig d’aquestes programacions també podrem gaudir del re-
torn del Músics en Residència, amb una doble programació, en 
forma d’assaig general obert al públic i del tradicional concert. 
Enguany amb una edició especial però que manté l’esperit 
d’aquest certamen únic després que l’any passat no es pogués 
realitzar amb normalitat.

I a la tornada, del 3 al 8 de setembre, podrem gaudir de la Fes-
ta de la Verema. Aquest any encara no serà possible recuperar la 
Mostra de Vins i Gastronomia, però en canvi reforcem els espais 
de cellers i viticultors, així com bars i restaurants, tot acompa-
nyat d’activitats infantils i musicals, tastos de vins, etc. I, entre 
d’altres novetats, Alella acollirà per primer cop el MostFestival, 
el Festival Internacional de Cinema del Vi que es realitza al Pe-
nedès i al Priorat, projectant dues pel·lícules de la darrera edició.

Totes aquestes activitats estan plantejades des del coneixement 
del moment que vivim i per això s’han implementat totes les 
mesures de prevenció i seguretat sanitàries que ens garanteixin 
crear espais segurs per a la ciutadania. 

I acabo aquest escrit fent públic el més gran i sincer agraïment 
a tota la comunitat educativa per aquest curs difícil que acabem 
de superar. Direccions, professorat, personal de neteja, de men-
jador, de cuina, de manteniment, les AFAs, les famílies i, molt 
especialment, als nens i nenes. Moltíssimes gràcies a tots i a 
totes per haver fet possible gestionar i superar un des cursos 
més complexos que haurem viscut mai.

I com a mostra de l’agraïment, enguany hem volgut que justa-
ment aquesta comunitat, a través de les direccions dels centres, 
fossin els pregoners i les pregoneres de la nostra Festa Major 
2021.

Bon estiu a tothom!
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D’Alella a Badalona en un bus 
·······················································································································································
La nova línia de bus 849 uneix Alella, Teià i El Masnou amb Can Ruti i el centre de Badalona.
·······················································································································································

El 14 de juny va entrar en servei la 
nova línia de bus 849 que connecta 
Alella, el Masnou i Teià amb l’Hospital 
Germans Trias i Pujol (Can Ruti), altres 
serveis sociosanitaris i el centre de Ba-
dalona. Aquesta nova línia permet a la 
ciutadania d’Alella accedir a l’hospital 
de referència o fer desplaçaments a al-
tres serveis de la capital del Barcelonès 
Nord en un únic mitjà de transport, 
sense haver de fer transbordaments o 
combinacions de mitjans com fins ara.

El director general de Transports i 
Mobilitat, David Saldoni de Tena, acom-
panyat dels alcaldes Marc Almendro 
d’Alella, Jaume Oliveras del Masnou i 
Andreu Bosch de Teià, i diversos regi-
dors dels tres municipis, van voler conèi-
xer de primera mà aquest servei, fent un 
viatge inaugural del recorregut (foto). 

El nou servei de transport és fruit 
del treball realitzat pels ajuntaments 
d’Alella, el Masnou i Teià amb els res-
ponsables de mobilitat i transport de la 
Generalitat, i té com a punt de partida 
la prova pilot que es va fer a Alella per 
connectar el municipi amb l’Hospital 
de Can Ruti a través de l’ampliació del 
recorregut d’un minibús de la línia Ale-
lla-Circumval·latori. 

A diferència d’aquella primera ex-
periència, que era finançada per l’Ajun-
tament, la nova línia de transport no té 
cap cost per als municipis perquè és 
assumida íntegrament per la Generali-
tat. Per viatjar en aquest nou bus cal 
utilitzar un bitllet o uns dels títols inte-
grats de dues zones. 

El servei té 14 expedicions, 7 en 
cada sentit de circulació, de dilluns a 
divendres no festius, en l’horari comprés 
entre les 7 del matí (primera sortida) i 
les 16.10h (última arribada). Es calcula 
que, de mitjana, les expedicions com-
pletin el recorregut en 45 minuts, con-
nectant de forma àgil i directa els serveis 
sociosanitaris badalonins citats amb els 
tres municipis del Baix Maresme.

En total té 10 parades d’anada i 7 

de tornada. Les expedicions de tornada 
no desfan el mateix camí recorregut per 
les d’anada, perquè des del centre de 
Badalona es dirigeixen directament cap 
a Alella, el Masnou i Teià, sense tornar 
a passar per la zona de Can Ruti. 

A Alella, el bus té parada a Guilleri-
es i a Can Lleonart. A Teià hi té dues 
parades (a la plaça de l’1 d’Octubre i a 
la rontonda de Vallbellida) i una al 
Masnou (a l’avinguda de Joan XXIII). A 
Badalona, a més de Can Ruti, també hi 
ha parada a l’Institut Guttman, a la re-
sidència per a disminuïts psíquics Can 
Ruti,  al carrer del Germà Juli-Prim (al 
costat dels jutjats) i al CAP Dr. Robert-

President Companys. 
Aquesta nova línia dóna resposta a 

una històrica demanda de la ciutada-
nia dels tres municipis: disposar d’una 
connexió directa en transport públic 
amb el seu hospital de referència. En el 
cas d’Alella i Teià, aquesta línia és do-
blement important perquè també supo-
sa una connexió directa, amb un únic 
transport, amb el centre de Badalona. 
L’entrada en funcionament permet do-
nar compliment a una de les actuaci-
ons previstes al Pla d’Actuació Munici-
pal 2019-2023 de l’Ajuntament 
d’Alella. Consulteu l’horari de la nova 
línia a www.sagales.com.

Marc Almendro, Jaume Oliveras, David Saldoni i Andreu Bosch en la posada en marxa de la línia sanitària del Baix Maresme.
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Canvis al cartipàs municipal

Suspensió de llicències en tres 
sectors pendents de modificació

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

Liquidació positiva del pressupost 
A la sessió plenària del 22 de juny 
es va donar compte del decret d’al-
caldia d’aprovació de la liquidació 
del pressupost de 2020. L’Alcalde 
Marc Almendro va aprofitar aquest 
punt per fer un repàs de la difícil i 
singular situació que s’ha viscut en 
aquest passat exercici, una situació 
de crisi sanitària, econòmica i soci-
al que ha condicionat els comptes 
municipals de 2020 i també els de 
2021. En la seva exposició va des-
tacar les dificultats d’un any que es 
va iniciar amb les destrosses ocasi-
onades pel temporal Glòria i que va 
estar marcat totalment per la pan-
dèmia que va començar a deixar els 
seus efectes des del mes de març.
L’Alcalde va recordar que el Con-
sistori ha hagut d’adaptar-se als 
requeriments d’aquesta situació, 
tant pel que fa al suport i l’aten-
ció a la ciutadania, com per la ma-
nera de treballar de l’Ajuntament, 
condicionada pels canvis que re-
presenta el teletreball. Almendro 
va reconèixer que l’excepcionalitat 
de l’exercici va obligar a fer una 
revisió pressupostària, incorporant 
unes despeses extraordinàries de 
280.000 euros per respondre a les 
situacions d’urgència i una reduc-
ció de les despeses de 716.000 
euros. Amb tot, el pressupost s’ha 
pogut tancar amb un saldo positiu 
de 212.000, l’1,68% del total del 
pressupost, que, segons l’Alcalde, 
“dóna un marge de seguretat que 
alimenta el romanent de l’Ajunta-
ment”, que se situa al tancament 
de l’exercici 2020 en un romanent 
de tresoreria per a despeses gene-
rals 3.713.853 euros.

L’Impost d’Obres i Construccions 
passa a pagar-se per liquidació
Aquest mes de juny ha entrat en 
vigor la modificació de l’Ordenança 
Fiscal núm. 3, que regula l’Impost 
sobre construccions, instal·lacions i 
obres, segons la qual a partir d’ara 
aquest impost ja no es pagarà per 
autoliquidació, sinó que es farà per 
liquidació. El Ple de març va aprovar 
aquest canvi per tal de simplificar el 
tràmit i evitar desplaçaments inne-
cessaris. Aquest mateix criteri s’ha 
seguit amb altres ordenances fiscals.

El Ple de l’Ajuntament celebrat el 22 
de juny va aprovar una proposta d’al-
caldia de suspensió de la tramitació 
de plans urbanístics, atorgament de 
llicències de noves construccions i 
grans rehabilitacions i de comunicats 

d’enderroc als àmbits dels Plans de Mi-
llora Urbana 3, 6 i 7, corresponents al 
sector discontinu Crison – Can Bragu-
lat – Can Viló, al sector Can Manyé i al 
sector discontinu del carrer Lleida i La 
Gaietana, respectivament. 

Són tres sectors, dels nou que con-
formen el Pla d’Ordenació Urbanísti-

ca Municipal (POUM) aprovat l’any 
2004, que han estat objecte de recur-
sos contenciosos que s’han resolt amb 
sentències judicials desfavorables i la 
corresponent nul·litat de la delimitació 
aprovada per l’Ajuntament. A conse-
qüència d’aquest procés judicial, cal-
drà ara reformular la delimitació dels 
tres sectors afectats. Per aquest motiu 
s’acorda la suspensió de llicències per 
un termini màxim d’un any a comptar 
des de l’endemà de la publicació de 
l’acord del Ple en el BOPB. 

Durant tot el termini de suspensió, 
el plànol en què es delimiten i grafien 
els àmbits de suspensió restarà a dis-
posició del públic, per a la seva con-
sulta, al Servei d’Urbanisme de l’Ajun-
tament. 

La proposta va ser aprovada amb 
els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A, Jx-
CAT i AP-PSC i l’abstenció d’AA-CUP 
i Cs.

Aquest mes de juny s’han produït can-
vis al cartipàs municipal motivats per 
la renúncia de Laura Ribalaiga a l’acta 
de regidora, que es va fer efectiva el 
passat 23 de juny. Després de sis anys 
al capdavant de l’àrea de Serveis a les 
Persones, la fins ara 4t tinent d’alcalde 
ha decidit deixar el seu càrrec a l’Ajun-
tament per a dedicar-se a la seva nova 
feina com a adjunta al Gabinet de la 
consellera de Presidència de la Gene-
ralitat, Laura Vilagrà Pons.

Segons va expressar la mateixa re-
gidora en el seu escrit de renúncia, i en 
la intervenció de comiat que va fer al 
Ple del 22 de juny, aquesta nova situa-
ció laboral “no em permetrà desenvolu-
par la tasca amb el rigor i la responsa-
bilitat que es mereix el poble d’Alella”. 
En el seu escrit, també sol·licita que 
s’iniciï el relleu amb la següent persona 
de la llista presentada a les eleccions 

municipals per tal d’agilitzar el procés i 
la recollida de l’acta. 

Vizern assumeix Serveis a les Persones
L’Alcalde, Marc Almendro, va signar el 
25 de juny un decret d’Alcaldia amb 
les noves delegacions d’àrees motiva-
des per la renúncia de Laura Ribalaiga. 
Mercè Vizern assumeix la regidoria de  
Serveis a les Persones, que compartirà 
amb les responsabilitats que ja tenia 
a Festes, Gent Gran i Adolescència 
i Joventut. A canvi, es traspassa la 
Regidoria de Promoció Econòmica al 
regidor Israel Payà, que també té dele-
gades les regidories de Serveis Interns, 
Seguretat Ciutadana i Esports. 

Està previst que aquest mes de ju-
liol es puguin enllestir els tràmits per 
a la incorporació del nou regidor Joan 
Pugibet, que és els següent presentada 
per ERC+SxA a les darreres eleccions. 
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Es posa en marxa el Club de la Feina 

L’Ajuntament va obrir al públic el 21 de 
juny el Club de la Feina. És un espai d’ac-
cés lliure i gratuït que es posa a disposició 
de les persones desocupades o que volen 
fer canvis professionals, amb recursos i 
materials, perquè puguin fer recerca de 
feina. L’horari del servei és de dilluns a 
divendres, de 9 a 14h, i els dimecres, de 
12 a 14h, una tècnica especialitzada do-
narà suport i atendrà les consultes de les 
persones usuàries del club. 

Aquest nou espai està ubicat a les 
oficines de Serveis a les Persones, al 
Torrent Vallbona, i la seva creació ha 

El Club de la Feina està obert de dilluns a divendres de 9 a 14h i per accedir-hi cal demanar cita prèvia. 

Control de motos i animals 

Dins de les campanyes preventives i de vigilàn-
cia i control que porta a terme la Policia Local, 
al mes de maig es va fer una acció de seguretat 
viària adreçada als conductors i conductores 
de ciclomotors i motocicletes per verificar les 
condicions tècniques i administratives d’aquest 
tipus de vehicles. Es van aturar una quarantena 
de motocicletes i es van obrir set expedients 
sancionadors. Des de final de juny i durant la 
primera quinzena de juliol s’està realitzant una 
campanya de compliment de l’Ordenança de 
Tinença d’Animals de Companyia per tal de de-
tectar possibles infraccions. 

Càpsules formatives 

• Xarxa de contactes per la recerca de feina, per 
què i com m’organitzo? 

• Entrevistes de selecció, com puc superar-les?
• Trobar feina a l’administració pública a través 

de la plataforma de recerca CIDO.
• Coneix els diferents canals de recerca de feina.
• Aspectes importants per posar en el currícu-

lum i presentació.
• Què és la formació ocupacional i com podem 

buscar informació?
• Fer una bona autocandidatura.

Baixen els límits de velocitats al casc urbà
L’Ajuntament ha començat a adaptar la 
senyalització viària del nucli urbà a les 
noves limitacions de velocitat que van 
entrar en vigor el passat 11 de maig. 
En total s’han de modificar 35 senyals 
pintats a la calçada i canviar 7 pals de 
senyals verticals. L’import d’aquesta 
actuació ascendeix a 7184 euros. 

Les velocitats màximes permeses 
són de 20km/h quan es tracta de vies 
d’una plataforma única de calçada i 
vorera; en vies amb voreres d’un únic 
carril per sentit de circulació, el límit 
passa a ser de 30 km/h i les vies de 
dos o més carrils per sentit la velocitat 
es manté a 50 km/h. El principal ob-
jectiu d’aquesta mesura, que s’aplica 
tots els municipis, és la reducció de la 

sinistralitat viària, especialment en els 
col·lectius vulnerables (vianants, moto-
cicletes, bicicletes…).

La baixada del límit de velocitat for-
ma part d’un paquet de mesures en ma-
tèria de trànsit, aprovades al novembre 
pel govern de l’Estat, amb l’objectiu de 
reduir els accidents de trànsit. 

Els nous límits

20 KM/HORA 
Vies de plataforma única, sense vorera.
30 KM/HORA 
Vies amb voreres d’un carril per cada sentit.
50 KM/HORA 
Vies amb dos o més carrils per cada sentit. 

estat possible gràcies a l’ampliació i re-
modelació d’aquest equipament que es 
va fer l’any passat. A causa de les res-
triccions de la pandèmia no s’ha pogut 
obrir al públic fins ara. Com a mesura 
preventiva i per garantir la disponibilitat 
de places, de moment caldrà demanar 
cita prèvia per poder fer ús d’aquest es-
pai trucant al telèfon 93 540 63 07 o 
anant presencialment a les oficines del 
Torrent Vallbona, 75.

Les reserves seran d’una hora, que 
es podrà allargar sempre que hi hagi 
disponibilitat a la sala. Per participar en 

el Club de la Feina cal estar inscrit a la 
xarxa XALOC dels serveis locals d’ocu-
pació. Les inscripcions es poden fer des 
de l’enllaç www.alella.cat/clubdefeina. 

En aquest espai es pot disposar d’or-
dinadors connectats a impressora i a In-
ternet, material sobre canals de recerca 
de feina i altres recursos com plantilles 
de currículums, cartes de presentació i 
d’altres. A més des del Club de la Feina 
també s’ofereix una oferta de càpsules 
formatives, gratuïtes, per ajudar a les 
persones en el seu procés de recerca de 
feina. Les càpsules es realitzaran en el 
moment en què hi hagi persones inte-
ressades.
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Una coordinadora vetllarà per la 
transversalitat de les festes

Procés per definir com serà el 
futur parc central de la Serreta 

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

Nova edició de la guia 
d’activitats extraescolars 
L’Ajuntament torna a editar la guia 
d’activitats extraescolars del curs 
vinent que recull tota l’oferta públi-
ca i privada que s’ofereix al munici-
pi per a infants i joves de 3 a 16 
anys. Fa deu anys que l’Ajuntament 
edita aquesta guia amb l’objectiu 
de facilitar a les famílies informació 
de tot el ventall d’opcions formati-
ves, esportives, musicals, artísti-
ques, lúdiques o culturals que 
s’ofereixen fora de l’horari escolar. 
Les entitats, empreses i centres 
educatius que apareixen a la guia 
col·laboren econòmicament en el 
finançament de l’edició i en el re-
partiment. Es publicaran 4.000 
exemplars que es distribuiran a to-
tes les llars del municipi, als cen-
tres que imparteixen les activitats i 
els equipaments. El document es 
podrà consultar a www.alella.cat/
guiaextraescolars.

Cursos subvencionats de natació 
Els infants nascuts el 2015 i empa-
dronats a Alella poden fer un curs 
de natació subvencionat per l’Ajun-
tament a la piscina del Complex 
Esportiu. Els cursos són d’una hora 
setmanal i les inscripcions es faran 
a partir del 2 de setembre. 

L’autopista C-32 serà gratuïta a 
partir de l’1 de setembre 
A partir de l’1 de setembre ja no 
caldrà pagar per desplaçar-se per la 
comarca o anar en cotxe a Barcelo-
na. L’autopista C-32 deixarà de ser 
de peatge a partir d’aquesta data, 
que és quan s’acaba el contracte de 
la concessionària i es posa fi a més 
de 50 anys de pagament. La con-
cessionària de l’autopista Invicat va 
comunicar a inicis de juliol a l’Ajun-
tament que l’autopista passarà a 
mans de la Generalitat l’1 de se-
tembre. La gratuïtat de l’autopista 
és una vella aspiració de l’Ajunta-
ment i dels veïns i veïnes d’Alella. 
Entre 2004 i 2006 es van organit-
zar actes festius reivindicatius al 
peatge amb l’aixecament de barre-
res, que es van repetir els anys 
2012 i 2013. L’Ajuntament està 
preparant un acte per celebrar amb 
la ciutadania la fi del peatge.  

A partir del treball de diagnosi de la 
Festa Major d’Alella, en el qual han 
participat més de 200 persones de di-
ferents edats i barris del municipi, 
l’Ajuntament ha posat fil a l’agulla per 
tal de donar tomb al model organitzatiu 
dels esdeveniments festius del munici-
pi. El nou sistema d’organització co-
mençarà a desenvolupar-se a partir 
l’any vinent amb la creació d’una coor-
dinadora de festes que estarà oberta a  
la participació de col·lectius joves, fa-
mílies, infants, grups d’associacions, 
persones voluntàries, comerços, barris, 
escoles. 

Amb la creació d’aquesta coordina-
dora es pretén reforçar i promoure l’ac-
ció comunitària amb la voluntat 

d’aconseguir que els programes i con-
tinguts de les festes que s’organitzen al 
municipi es realitzin des d’una mirada 
transversal, participativa i diversa amb 
la qual es puguin sentir identificats tota 
la ciutadania. 

La coordinadora farà de paraigua de 
les diferents comissions que es crearan 
per a cadascuna de les festes següents: 
Reis, Carnestoltes, Sant Jordi, Festa 
Major, Castanyada, La Marató i els ac-
tes de Nadal. La coordinadora estarà 
formada per la regidora i la tècnica de 
Festes i representants dels diferents col-
lectius i de les comissions de treball. 
Entre altres funcions, serà l’encarregada 
de gestionar els recursos materials i hu-
mans i el calendari d’activitats. 

L’Ajuntament ha començat a treballar 
en la configuració d’un futur gran parc 
a la zona de la Serreta. El parc central 
d’Alella serà molt més gran que els tret-
ze parcs que hi ha actualment als dife-
rents barris del municipi: ocuparia una 
superfície de prop de 7.000 m2 de la 
zona verda situada entre els carrers de 
Catalunya, La Vinya, de les Sureres i de 
Núria, per sota de l’Escola La Serreta. 

La idea és fer un parc infantil cen-
tral de majors dimensions on es pugui 
gaudir d’una major oferta d’elements 
de joc, dirigida a totes les edats infan-
tils i amb jocs accessibles i més serveis 
per a les famílies

Per tal de poder conèixer l’opinió de 
la ciutadania sobre aquest ambiciós 
projecte, la Regidoria de Participació 
engega aquest mes de juliol un procés 
de participació adreçat sobretot als in-
fants i adolescents i a les seves famíli-
es, els veïns i veïnes de la zona i la 
comunitat educativa de l’Escola La 
Serreta. 

Aquest procés s’iniciarà amb tallers 
participatius adreçats als infants i ado-
lescents, aprofitant els diferents casals 
i campus d’estiu que s’organitzen al 
municipi. L’objectiu d’aquests tallers és 
el de recollir propostes i conèixer les 
preferències i necessitats de les dife-
rents franges d’edat, com a futurs usu-
aris i usuàries del parc. 

El procés s’allargarà fins al mes 
l’octubre, quan es preveu que pugui 
quedar enllestit, i inclourà tallers pre-
sencials a les escoles, amb el veïnat i 
amb la comunitat educativa, a més de 
reunions tècniques de treball de les di-
ferents àrees de l’Ajuntament. 

El futur parc central ocuparà una superfície de 6.600 m2.
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Sant Feliu torna a vestir-se de festa 

Sant Feliu s’apropa amb ganes de festa 
després de molts mesos de tristor i reco-
lliment. La Festa Major arriba amb un 
ampli programa adaptat a les circums-
tàncies del moment. Així, la major part 
de les activitats es faran a l’aire lliure, 
amb reserva d’entrades o inscripcions 
prèvies i aforaments limitats. També 
s’hauran de seguir els protocols i les reco-
manacions establertes en cada moment. 

Serà una festa diferent però amb un 
ampli programa pensat per a tota classe 
de públic i més repartides per diferents 
barris del municipi. Hi haurà més activi-
tats esportives i saludables i també més 
propostes infantils i familiars. S’implica 
directament els bars i restaurants com 
un dels ingredients destacats del pro-
grama amb els vermuts de Festa Major i 
s’estrena la Fira-Mercat, amb una tren-
tena de parades d’artesania i alimenta-
ció. El pregó de la festa està relacionat 
amb la comunitat educativa del poble 
en reconeixement a la feina feta durant 
aquest difícil curs. 

La caminada nocturna el 23 de juliol 
serà el punt de sortida d’un programa 
festiu que s’allargarà fins a l’1 d’agost, 
el dia del patró i que inclou més de 40 
activitats amb escenaris ben variats. 

La situació obliga a repensar alguns 

dels ingredients clàssics de la festa: 
com els correfocs o la cercavila de ge-
gants o el concurs de peres farcides, 
que han estat substituïts per un es-
pectacle pirotècnic, amb un recinte 
tancat, una plantada dels gegants i un 
taller per aprendre a cuinar les peres 
farcides, respectivament. També s’han 
hagut de posposar algunes activitats, 
com la guerra guarra, la tibada de lli-
bants o els sopars populars per les 
condicions sanitàries. 

Música a dojo  
La música estarà molt present a tota la 
festa, amb les actuacions de l’Orques-
tra Rosaleda, Dalton Bang, Ambauka, 
Duet Daura, Kirias, Pirates Rumversi-
ons i el grup d’havaneres  Port Bo, les 
sardanes de la Cobla Nova del Vallès, 
el concert dels grups instrumentals 
d’Alella Viu la Música o les propostes 
dels timbalers. Al cinema a la fresca 
es projectarà la pel·lícula El meu ger-
mà persegueix dinosaures i hi haurà 
propostes de circ, moltes activitats per 
la canalla i espectacles com Bona 
Gent, de Quim Masferrer. 

El programa es pot veure afectat per 
les restriccions i cal estar al cas dels 
canvis a www.alella.cat/festamajor.

Activitats esportives i saludables  
La Festa Major tindrà molts ingredients esportius 
i saludables. Començant per la caminada 
popular del 23 de juliol i acabant amb la cursa 
d’orientació en equips de l’1 d’agost. Entremig, 
una nova proposta la 1a Cursa de la Pera, que 
se celebra el dissabte 31 de juliol, i el 1r Torneig 
de Pàdel al Club de Tennis Sistres del 26 i 27 de 
juliol. Per participar en aquestes propostes cal 
emplenar el formulari corresponent que trobareu 
a la pàgina www.alella.cat/festamajor al costat 
de cadascuna de les activitats.

La Fira-Mercat de Festa Major  
A part de la Fira d’Atraccions —que 
s’instal·larà a la Riera Principal del 23 a l’1 
d’agost—la Festa Major estrena enguany una 
Fira-Mercat amb articles de regal i productes 
d’artesans i d’alimentació, de característiques 
similars a la de la Festa de la Verema i la 
Fira de Nadal. Les parades s’instal·laran en 
la rambla d’Àngel Guimerà el 30 de juliol, en 
horari de tarda, i durant tot el dia el 31 i de 
juliol i l’1 d’agost.

Feliu i Madrona estrenen vestits 
Fa mesos que no surten de casa i tenen ganes 
de veure als veïns i veïnes del poble. En Feliu 
i la Madrona, han aprofitat aquests dies de 
confinament per anar a la modista i fer-se 
uns vestits nous que volen ensenyar als nens 
i nenes del poble a la plantada que faran el 
dia del patró a partir de les 11h a la Plaça de 
l’Ajuntament. 

Vermuts de Festa Major  
Enguany, i com a novetat, els bars i restaurants 
d’Alella també es vesteixen de Festa Major 
i oferiran un vermut especial els dies 30 i 
31 de juliol i l’1 d’agost, de 12 a 13.30h. Es 
podran degustar una tapa o un pinxo més una 
consumició a un preu de 5 euros. Participen 
divuit bars i restaurants del municipi. Podeu 
accedir a la informació detallada dels 
establiments que hi participen i les tapes 
que ofereixen des del web www.alella.cat/
festamajor.

···································································································
Bona part de les activitats requereixen inscripció o reserva d’entrada. 
···································································································

ENTRADES
• A partir del 20 de juliol només es 

podran adquirir les entrades de 
manera presencial a l’Oficina de 
Turisme.

• A partir del 24 de juliol també es 
podran adquirir online a  
www.alella.cat/festamajor per a 
aquelles activitats on quedin places 
disponibles.

• Es podran adquirir 6 entrades 
màxim per persona de cada acte, 
menys les entrades per activitats 
infantils que només se’n podran 
adquirir dues per acte (un infantil 
més un adult).

ENTRADAENTRADA
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La Fil·loxera reapareix amb cita prèvia 
···································································································
La festa de les joves i les adolescents se celebra del 23 al 25 de juliol. 
···································································································

Ha estat un any especial-
ment complicat per als i 
les joves i mereixen descon-
nectar i gaudir de nou de la 
vida. La festa de La Fil·loxera és un 
bon moment per compartir espais, re-
cuperar el ritme i retrobar-se amb 
amics i amigues. L’estiu passat va visi-
tar quasi de puntetes el poble, perquè 
només es van poder fer dues o tres ac-
tivitats, i enguany recupera forces i es 
presenta amb un programa més llami-
ner i amb propostes pensades per a les 
diferents edats. 

La cita és el cap de setmana 23, 
24 i 25 de juliol. Arrenca divendres 
amb dos dels actes més destacats del 
programa: la inauguració del LandArt i 
la Festamorfosi. La cita artística és la 
proposta del grup de joves artistes ale-
llenques, coordinada per l’artista Isa-
bel Sabaté, que es podrà seguir i anirà 
evolucionant en diferents punts del 
municipi durant els tres dies de festa. 
El treball es basa en el diàleg amb la 
natura, les plagues, la petjada i les re-
lacions humanes. La inauguració del 
Landart, donarà pas a la primera Fes-
tamorfosi, una vesprada cultural al 
pati de Can Gaza plena d’ingredients 
per passar una bona estona: tasts de 
vins naturals, sopar, espectacle, con-
curs...

Dissabte hi ha plans per matí, tar-
da i nit. Al matí competició d’skate i 
xerrada sobre habitatge al Bosquet. A 
la tarda taller de ceràmica, bubblet fo-
otbal i lasertag i a la nit espai foodtrucks 
i música fins a la matinada a l’Institut 
Alella amb PD Marranes, Santa Salut i 
The Tyets. 

El matí de diumenge, La Fil·loxera 
convida a visitar la fira d’artesania i 
gaudir d’un vermut musical a la plaça 
d’Antoni Pujadas. A la tarda, en aquest 
mateix espai es proposa participar en 
una activitat d’scaperoom. La Fil-
loxera s’acomiada amb una vesprada 
de dansa i música a Can Gaza. 

El programa de La Fil·loxera inclou 
les aportacions realitzades en les di-
ferents trobades que la Regidoria 
d’Adolescència i Joventut ha realitzat 

els darrers mesos amb grups de joves 
interessats a participar en l’elaboració 
del contingut de la festa. 

Inscripcions i entrades 
Totes les activitats, amb excepció del 
sopar de la Festamorfosi, són gratuïtes 
però per poder participar cal reservar 
entrada o fer la inscripció, segons cada 
cas. Tot i que s’han flexibilitzat algunes 
de les restriccions vigents durant els 
darrers mesos, encara n’hi ha d’altres 
que es mantenen per tal d’evitar la pro-
pagació de la Covid-19. Per aquest 
motiu els aforaments són limitats i cal 
reserva prèvia. A més caldrà extremar 
les precaucions i mantenir les distànci-
es de seguretat. 

Les entrades es poden adquirir pre-
sencialment a l’Oficina de Turisme a 
partir del 13 de juliol i a partir del 15 
de juliol també per Internet des dels 
enllaços que trobareu a la pàgina 
www.alella.cat/lafiloxera.

Prevenció i festa responsable
En aquesta edició es torna a promoure la 
festa segura amb un servei de transport 
nocturn gratuït per facilitar la tornada la 
nit de dissabte, amb sortida a des de 
l’Institut i recorregut pels barris d’Alella. 

Divendres 23 de juliol

INAUGURACIÓ LANDART
Diferents espasi, 18.30h 

FESTAMORFOSIS:
Tast de vins naturals
Sopar
Espectacle improshow
Concurs per equips 
Pati de Can Gaza, de 19.30 a 1h

Dissabte 24 de juliol

COMPETICIÓ D’SKATE
Skatepark, 10h 
XERRADA SOBRE HABITATGE
Bosquet d’Alella, 11h
TALLER DE CERÀMICA 
Antigues Escoles Fabra, de 18 a 20h 
BUBBLET FOOTBAL I LASERTAG  
Pavelló Municipal d’Esports, de 17.30 a 20.30h
NIT DE CONCERTS: 
Espai foodtrucks
PD Marranes
Santa Salut
The Tyets 
Institut Alella, a partir de les 20.30h

Diumenge 25 de juliol

FIRA D’ARTESANIA I VERMUT MUSICAL
Plaça d’Antoni Pujadas, de 11.30 a 13.30h
SCAPEROOM 
Plaça d’Antoni Pujadas, de 17 a 18.30h
VESPRADA DE DANSA I MÚSICA  
Can Gaza, 19h 

A més, la nit dels concerts s’instal-
larà un servei d’informació i prevenció 
(La Base) que vetllarà per evitar situa-
cions de risc i un Punt Lila de preven-
ció i abordatge de violències sexuals i 
lgtbifòbiques.També hi haurà agents 
cívics a l’espai per controlar que es res-
pecten les mesures preventives. 

El programa es pot veure afectat per 
les restriccions i cal estar al cas dels can-
vis a www.alella.cat/lafiloxera. 
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Preparatius per a la Festa de la Verema 
···································································································
La 47a edició se celebrarà del 2 al 8 de setembre adaptada a la pandèmia.  

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

Enguany, si les condicions ho perme-
ten, es podrà tornar a celebrar la Festa 
de la Verema amb un programa adap-
tat a les necessitats del moment. No hi 
haurà Mostra de Vins i Gastronomia, i 
es donarà més protagonisme als cellers 
i viticultors, bars i restaurants i a la di-
fusió del patrimoni natural i patrimoni-
al del poble. 

La Festa de la Verema s’avança a la 
primera setmana de setembre. Comen-
ça el 2 amb la tallada de raïm, adapta-
da a la pandèmia, i acabarà el 8 de 
setembre. Enguany s’aprofita la matei-
xa imatge dissenyada l’any passat, per-
què finalment no es va poder celebrar 
la festa. Les inscripcions a les activitats 
es podran fer a partir del 27 d’agost a 
l’Oficina de Turisme i per Internet des 
de www.alella.cat/festaverema. 

Més viticultors i més tapes i vins 
A part de les visites als cellers, en-
guany també hi haurà oportunitat de 
visitar altres viticultors com Testuan i 
Albert Federico. Es manté la verema 
nocturna i els tastos amb personalitat.

En aquesta 47a edició prendran 
més protagonisme els bars i restau-
rants amb la proposta de tapes + vi, 

Alella vibra amb el Festival d’Estiu

perquè s’incorpora el premi popular a 
la millor tapa. La clientela podrà valo-
rar les tapes en un fulletó que es lliura-
rà en els establiments participants. Les 
persones que hi participin en aquest 
concurs entraran en un sorteig de dues 
experiències enoturístiques. 

Mostra d’oficis i festa del comerç 
Una altre de les novetats del programa 
es la mostra d’oficis que es farà coinci-
dint amb la Fira de la Festa de la Vere-

ma. Serà un recorregut per diferents 
punts del municipi on es podrà veure 
en directe la realització de vuit oficis 
artesanal: picapedrer, llauner, forjador, 
terrissaire, cisteller, vidre bufat i arte-
sans que treballen el cartró pedra, el 
vidre bufat o el pirogravat. La festa 
també inclourà botigues al carrer i acti-
vitats lúdiques i d’animació a l’entorn 
dels diferents establiments, els dies 3, 
4 i 5 de setembre. 

Pubilles i hereus
Les inscripcions per participar com a 
dames d’honor, pubilla i hereus es 
poden fer fins al 26 de juliol únicament 
per Internet a través del formulari que 
trobareu a la pàgina www.alella.cat/
pubillesihereus. Poden participar-hi 
els infants empadronats a Alella d’en-
tre 8 i 12 anys. Els infants que s’apun-
tin hauran de participar a la tallada de 
raïm del dijous 2 de setembre a Can 
Magarola.

Concurs d’aparadors 
Les inscripcions per participar al con-
curs d’aparador es poden fer fins al 26 
de juliol. Més informació i inscripcions 
a www.alella.cat/concursaparadors.

Narcís Perich a l’Espai d’Arts Escèniques Els Pets als jardins de Cal Marquès 2princesesbarbudes a l’Espai d’Arts Escèniques
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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 Ordenança de Convivència

En el proper ple del mes de juliol, quasi amb tota 
seguretat, s’aprovarà per primera vegada una or-
denança de civisme o com s’anomenarà a Alella, 
de Convivència. Aquesta ordenança l’ha vingut de-
manant el nostre grup des de fa més de 6 anys 
com a solució a diferents conflictes que se solen 
generar i que per manca de la mateixa, la nostra 
policia no podia actuar de manera clara i directa. 
L’ordenança, molt similar a la majoria dels pobles 
del nostre entorn, tot i la marcada vis pedagògica 
(ensenyar abans que sancionar) permetrà endreçar 
molts aspectes de la convivència del veïnat d’Alella. 
El nostre grup ha posat sobre la taula els dubtes, 
deficiències o problemàtiques que hem detectat en 
aquesta ordenança, però hi ha un fet determinant: 
és millor tenir-la que no tenir-la, tot i els dubtes 
que es puguin generar en la seva aplicació, o millor 
dit, en quin moment s’acaba la pedagogia i s’ha 
d’actuar en conseqüència a la infracció comesa. 
El temps ens ho dirà, però com a mínim tenim 
una eina que molt probablement amb el temps 
podrem perfeccionar amb l’experiència viscuda. 
D’altra banda ja s’estan preparant les noves zones 
blaves de pagament. Deixarem de pagar l’autopista 
l’1 de setembre (gràcies al Conseller Damià Cal-
vet de Junts) però pagarem per aparcar a molts 

Canvis de persones, coneixements acumulats

Les servidores públiques som això, persones al ser-
vei de la ciutadania. I el càrrecs electes ho som per 
un temps determinat per la dedicació i intensitat 
del càrrec. Justament per aquest motiu, cal saber 
el moment per a fer un pas al costat per tal de de-
senvolupar les tasques encomanades amb el rigor i 
la responsabilitat que es mereix, en el nostre cas, el 
poble d’Alella. 

La companya Laura Ribalaiga ha decidit re-
nunciar a la seva acta de regidora, desprès de 6 
anys, per l’exigència de la nova tasca com adjunta 
al Gabinet de la Consellera de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya. Continua “estant al servei 
del municipalisme, de la funció pública i del territo-
ri, però des d’una altra vessant. Però sempre amb 
vocació de servei públic” tal i com va expressar  en 
el seu comiat en el passat ple de juny. 

Des del grup municipal li volem agrair la feina 
feta i la llavor plantada. Han estat 6 anys on s’ha 
reorganitzat, estabilitzat i augmentat els recursos 
a l’àrea de serveis a les persones. S’han fet obres 
al servei per a fer un espai idoni, proper, que cre-
és confiança, intimitat i proximitat, doblant l’espai 
d’atenció i dignificant l’espai de treball dels profes-
sionals. S’ha endreçat protocols interns d’interven-
ció i s’ha treballat per donar una visió interseccional 

més espais i es doblarà el preu de l’aparcament a 
l’Hort de la Rectoria. L’objectiu diuen és propici-
ar la mobilitat i per tant la rotació. El nostre grup, 
que va votar en contra de la mesura, només veu 
una manera més per recaptar, ja que pagant po-
dràs deixar el cotxe molta més estona que amb el 
disc horari, tal i com es podia fer al carrer San-
ta Eulàlia. Un carrer especialment brut i en el 
que no hi ha una profunda actuació per tal d’evi-
tar que et deixis les sabates enganxades a terra. 
Volem desitjar-vos una bona Festa Major. Cui-
deu-vos molt.

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 

(pensar totes les polítiques per a tothom, tenint en 
compte tots els eixos de desigualtats – sexe, edat, 
religió, origen, orientació sexual, etc) i comunitària 
(la xarxa, el veïnatge, la participació, les entitats). 
Com per exemple, l’impuls conjunt de la iniciativa 
Alella Poble Cuidador. Tenim per endavant el Pro-
jecte de Radars per tal de cuidar del nostre veïnat i 
també models alternatius d’accés a l’habitatge. 

Aquests canvis, tal i com s’ha anunciat en aquest 
Full, provoquen un reestructuració del govern en les 
àrees de serveis a les persones, que portava la re-
gidora Laura Ribalaiga, i a Promoció Econòmica i 
Esports.

La persona que s’incorpora a govern és el se-
güent de la llista electoral d’ERC+Sumem per Ale-
lla, en Joan Pugibet. Li desitgem tota la sort i en-
certs per aquesta etapa que comença!  

Després d’anys al govern podem garantir que, 
sigui qui sigui la persona que està al capdavant dels 
àmbits, Esquerra+Sumem, com a col·lectiu, tenim 
una manera de fer, de model de poble, del bé comú, 
on el coneixement, el “know-how” s’acumula i es 
comparteix malgrat els canvis en els equips. Cadas-
cuna de les persones que ha passat per la respon-
sabilitat de ser regidor o regidora ha deixat la seva 
empremta per a fer d’Alella cada dia un poble millor. 

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 Ara toca gaudir

Després de quasi un any i mig de pandèmia, amb pa-
timent i molts esforços, veiem que poc a poc sembla 
que estem guanyant una de les lluites més impor-
tants que segurament haurem tingut ens els darrers 
anys. Amb un 10% de la nostra població contagiada 
durant el Covid, hem avançat aconseguint que el 50 
% de la ciutadania del nostre poble ja estigui vacu-
nada de primera dosi i el 30 % amb la segona. Pre-
veient que a final de l’estiu tindrem la gran majoria 
de la població. Tenim dret a ser optimistes i tenim 
moltes ganes de gaudir, de sortir, de celebrar,.....i ho 
farem sense dubte amb responsabilitat. 

Alella ha de recuperar poc a poc la quotidianitat 
i les activitats. Ha de recuperar el servei i l’atenció a 
les persones en la distància curta. Ha de recuperar 
l’alegria. Ha de recuperar els seus moments d’oci i 
de fer poble. I l’estiu de ben segur ens ajudarà. I per 
a que així sigui, ja hem pogut celebrar les Jornades 
de la Gent Gran, amb accions de lleure i informati-
ves per a tota la nostra estimada gent gran. Jorna-
des que van acabar amb el 79è dinar d’homenatge 
a aquest col·lectiu de ciutadans, que es mereixen 
això i molt més del que els hi puguem fer i donar.

Després podrem reprendre també al juliol el 
tant estimat i valorat Festival d’Estiu on bé sigui als 
Jardins del Cal Marquès, o a l’Espai d’arts Escèni-

Mark Ullod 
ullodlm@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Convivència i comunitat 

Aquest mes de juliol te lloc una comissió d’ordre 
públic per debatre entre els grups municipals 
l’esborrany de l’ordenança de convivència ciutada-
na i espai públic; és un document extens i molt 
complet que fixa les regles essencials de convivèn-
cia al poble, què podem fer i què no hauríem de fer. 
Des d’Alternativa per Alella-CUP agraïm l’interès 
de les persones i entitats que han participat en el 
procés d’elaboració mitjançant els conductes habi-
litats: la sessió informativa amb l’alcalde; la seva 
publicació, durant 15 dies hàbils, a l’e-Tauler, al 
portal de transparència de l’Ajuntament, i la plata-
forma virtual Decidim Alella. 

Considerem que és primordial que, un cop 
aprovat pel ple municipal, l’Ajuntament difongui el 
contingut d’aquest document mitjançant una cam-
panya comunicativa sostinguda en el temps i amb 
missatges clars i inequívocs. 

És bàsic conèixer els horaris en què s’ha de 
respectar el descans dels veïns, la prohibició 
d’abandonar brossa fora dels contenidors o de cre-
mar restes de jardineria en zones residencials, així 
com l’obligació de respectar el mobiliari urbà i fer 
un ús assenyat de la via pública, entre d’altres. Ce-
lebrem que l’ordenança incorpori la perspectiva de 
gènere i hi dediqui un títol sencer (articles 12 a 

ques, o a la Sala de cinema del Casal, .... podrem 
gaudir de concerts i espectacles diversos.

Per a tot seguit, celebrar del 23 de juliol a l’1 
d’agost, la Festa Major de Sant Feliu. On la Ca-
minada Popular, el campionat d’estructures amb 
tronc de fusta, les sardanes, el torneig de pàdel, el 
cinema a la fresca, les havaneres, els jocs per als 
més menuts, els espectacles musicals, la partici-
pació dels timbalers del vi i del most, espectacles 
pirotècnics, concurs de dibuix infantil,.... i diverses 
activitats més, ens han de fer oblidar el mal tràn-
gol i ajudar-nos a tornar a participar dels esdeve-
niments socials amb família i amics. ARA TOCA 
GAUDIR!! Molt bon estiu d’esperança!!
Som-hi!!

18) a preservar la dignitat de les persones i per-
seguir qualsevol tipus de violència, també dins del 
domicili. 

Per contra, trobem a faltar algunes indicacions 
sobre la forma de comportar-se en el medi rural. 
Alella té dos terços de superfície forestal i agrícola 
que massa sovint són percebuts com un territori 
sense limitacions. Com al sòl urbà, les vinyes, les 
hortes i la major part dels boscos pertanyen a pro-
pietaris particulars i els perjudicis que ocasionem a 
les seves finques afecten la qualitat ambiental del 
nostre entorn: se segueixen abocant restes vegetals 
i de runa als camins i torrents, hi ha colles de mo-
toristes i ciclistes que circulen per llocs restringits 
per a la protecció de la natura o que trobem burilles 
de cigarreta, mascaretes i llaunes de beguda a la 
muntanya.

Alella voreja els 10.000 habitants i cada vega-
da és una mica més densa. Probablement aquests 
comportaments no canviaran de la nit al dia, però 
estem obligades, a maldar perquè la racionalitat 
presideixi les relacions humanes si volem que Ale-
lla no deixi de ser un poble on puguem viure en 
comunitat.

Que tingueu bon estiu. Ens veiem pel poble!

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 Sí a la concòrdia

Amb la concessió dels indults s’obre solemnement 
un nou temps a Catalunya i a Espanya. Un nou 
temps de retrobament i de concòrdia entre cata-
lans, primer, i entre el conjunt d’espanyols, després. 
El diàleg ha de guiar aquest nou temps polític que 
reclama alçada de mires a totes les parts: ara és el 
moment de dir la veritat, de ser honestos i fer plan-
tejaments possibles. Ara és el moment de treballar 
junts per avançar plegats. 

És l’hora de parlar, d’escoltar, de discutir, de 
negociar. D’encaixar mans per tancar acords que 
responguin a la voluntat de reforçar els llaços que 
ens uneixen a tots i a totes.

És l’hora de deixar enrere el patiment, la con-
frontació, els recels i la desconfiança. 

És l’hora de fer renéixer la Catalunya que des-
pertava admiració a tot el món per ser una terra 
d’acollida, plena de talent i amb una enorme capa-
citat d’emprenedoria. 

És l’hora d’anar plegats, de convertir la discre-
pància en un motor de canvi que ens ajudi a avan-
çar i a recuperar el temps perdut. 

És l’hora de fer tornar la Catalunya que tant hem 
trobat a faltar. 

Catalunya necessita un nou inici, i els catalans i 
les catalanes han de saber que els socialistes cata-

Cristòbal Zueras
zuerasrc@alella.cat

Todo sigue igual... mayorías absolutas nunca fueron buenas

Afrontamos los meses de Julio y Agosto otra vez 
con la vista puesta en el alza de casos de Covid en 
Cataluña, con una media de edad de 26 años en los 
casos detectados; máxima prudencia entre nuestros 
jóvenes, por el bien de todos.

Con la vuelta a la normalidad y a la movilidad 
de las personas,  han vuelto los actos incívicos de 
algunos y los robos a viviendas, por lo que seguire-
mos insistiendo en la colaboración externa de Mos-
sos para ayudar a nuestros agentes de la policía 
local en sus innumerables labores.

En los últimos plenos se ha hablado mucho de 
jóvenes,  de campos de trabajo, de buscar nuevas 
formas de ocio….Nosotros presentaremos en el 
próximo una propuesta para mejorar las políticas 
municipales de juventud en materia laboral i de for-
mación académica que facilite el acceso al mundo 
laboral.

Nuestro propuesta de plan de prevención de 
suicidios no fue aprobado en el Pleno de mayo y 
ahora el President Aragonés en su primer acto pú-
blico desde la toma de posesión dijo: “el Gobierno 
pondrá en marcha de manera inmediata un Plan 
integral de salud mental y emocional para reforzar 
este servicio básico y esencial para el bienestar de 
la ciudadanía “, pues bien, seguimos.

Por otro lado, nuestro alcalde explico en el ul-
timo pleno los dos últimos años de mandato, y las 
excelentes cuentas municipales con superávit,….a 
pesar de la pandemia, ….entonces, la biblioteca, la 
riera, la gran obra de vivienda social de alquiler de 
la Serreta, una residencia pública, una ampliación 
del instituto, ……mucho trabajo pendiente…..y 
destacar, que los principales impuestos que sosti-
enen las arcas del ayuntamiento,…se subieron el 
año anterior….

Y para finalizar, desear que los vecinos disfruten 
de nuestra Fiesta Mayor, con todas las precaucio-
nes sanitarias establecidas.

Nosotros seguiremos aportando ideas a la polí-
tica municipal de Alella.

Toni Bernal
bernaltj@alella.cat
689 019 367

lans, des dels ajuntaments, des del Parlament, des 
de totes les institucions on hi tenim representació, 
també al Govern d’Espanya i, sobretot, a peu de 
carrer, treballarem incansablement, com hem fet 
sempre, perquè Catalunya abandoni el carreró sen-
se sortida on fa massa temps que ens hem instal·lat 
i per refer els llaços trencats, tant dins la societat 
catalana com entre Catalunya i la resta d’Espanya. 

El PSC, fidel als seus valors fundacionals, vol 
seguir fent del respecte, la concòrdia, les reformes 
i la unitat civil del nostre poble la punta de llança 
de la nostra acció política. Aquest era l’imperatiu 
ètic que bastia el ferm compromís polític de Joan 
Reventós i aquesta és la nostra principal inspiració 
per afrontar amb decisió i ambició el repte immens 
que tenim per davant. Amb realisme i unitat. Amb 
optimisme i voluntat compartida d’oferir les millors 
propostes per al conjunt de la ciutadania de Cata-
lunya.

Us demanem que gaudiu amb prudència de la 
Festa Major i que tingueu unes molt bones vacan-
ces d’estiu plenes de seny!

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”

Decidim Alella
Plataforma de participació ciutadana. www.alella.cat/decidim

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 a l’ORGT de la Diputació. Per ser atès a l’oficina 
d’Alella de l’ORGT cal cita prèvia www.orgtn.diba.cat/cites. Per a consultes podeu deixar 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 27 DE MAIG DE 2021.  Consulteu les vídeo actes a www.alella.cat/plens 

Donar compte dels canvis retributius al grup municipal de 
JxCAT derivats del canvi de portaveu. 
El Ple va quedar assabentat del decret d’Alcaldia segon el 
qual es modifica el règim retributiu dels membres del grup 
municipal de JxCAT, com a conseqüència del canvi com a 
portaveu del grup. En virtut d’aquest canvi es modifica el 
règim retributiu: la regidora Natàlia Brenes passa a cobrar 
10.200 euros bruts anuals pel 35% de dedicació i Esteve 
Garcia-Ossorio s’acull al règim d’assistències. 
El Ple queda assabentat. 
Modificació del text refós de les modificacions puntuals 
del POUM.
Ple va aprovar la modificació del Text Refós de les Modifica-
cions puntuals del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
d’Alella consistents en la modificació de l’article 223.2 de 
les normes urbanístiques del POUM i els plànols P5.5 i P7.5 
al solar del carrer Antoni Borrell 30, i la modificació de l’ar-
ticle 238.7 de les normes urbanístiques del POUM.
Aprovats amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A i AP-PSC 
i l’abstenció de JxCAT, AA-CUP i Cs. 
Aprovada la delimitació de la trama urbana consolidada. 
El Ple va aprovar la delimitació de la trama urbana compresa 
entre Vallbona i Can Teixidó i entre Nova Alella i Can Sors, 
deixant fora la superfície no urbanitzable.  Tots els municipis 

de més de 5.000 habitants han de tenir aquesta trama 
delimitada, segons el Decret Llei 1/2009 d’ordenació de 
d’equipaments comercials de la Generalitat.
Aprovats amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A i AP-
PSC i l’abstenció de JxCAT, AA-CUP i Cs. 
Designació dels representants al Consell Educatiu.
El Ple va aprovar designar com a representants de la 
Corporació Municipal al Consell Educatiu Municipal 
d’Alella: Marc Almendro, Teresa Vilaró, Josep Bardés, 
Natàlia Brenes, Mark Ullod i Cristóbal Zueras.
Aprovat per unanimitat.
Aprovació conveni d’expropiació al carrer CEP. 
El Ple va aprovar el conveni d’expropiació forçosa per 
mutu acord d’una part de la finca situada al número 2 del 
carrer CEP, per un preu de 5.000 euros. Aquesta expropi-
ació permetrà dur a terme el projecte d’ampliació de la 
vorera nord de l’Avinguda Boronat de Comalada. 

Aprovat per unanimitat.
Moció per acollir camps de treball per a joves a Alella.
El Ple va aprovar una moció transaccionada per JxCAT i 
ERC+SxA per tal que Alella obtingui la qualificació com 
a municipi de camps de treball per a joves. 
Aprovat per unanimitat. 

http://www.alella.cat
http://www.alella.cat/tramits
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:  JULIOL-AGOST-SETEMBRE 

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 i 1 d’agost             MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
7 i 8 d’agost   BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83 
14-15 d’agost                            GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
21 i 22 d’agost             MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
28 i 29 d’agost   BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83 
5 i 6 de setembre                      GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
11 i 12 de setembre             MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
18 i 19 de setembre   BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
25 i 26 de setembre                  GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
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: 30 de setembre (recollida 6 d’octubre i 26 de novembre (recollida 2 de desembre). 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: SETEMBRE-NOVEMBRE

Deixalleria mòbil
Del 6 a l’11 de juliol, del 3 al 8 d’agost i 31 de agost i de l’1 al 5 de setembre.
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. Properes visites 24 de juliol i 4 de setembre. 
Consulteu www.alella.cat/reparatruck 

IBI rústic construït                                                               01.09.2021   a   05.11.2021
IBI construït                                                                         01.09.2021   a   05.11.2021
IBI urbà 3a fracció (domiciliat)                                             01.09.2021  
Taxa del Mercat Municipal  (3r trimestre)                              26.08.2021   a  26.10.2021
Taxa del Mercat de Marxants  (3r trimestre)                          26.08.2021   a  26.10.2021
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(*) Activitats organitzades per l’Ajuntament. Les activitats es poden veure afectades per les restriccions derivades de l’evolució de la pandèmia. Consulteu l’agenda de www.alella.cat. 

Música

Divendres 23 de juliol, 18.30h Diferents espais*
Inauguració Land Art. www.alella.cat/lafixolsera 

Dimecres 28 de juliol, 22h Institut Alella*
Cinema a la fresca. El meu germà persegueix dino-
saures. www.alella.cat/festamajor

Dissabte 31 de juliol, 22h Institut Alella*
Espectacle. Bona Gent, amb Quim Masferrer. www.
alella.cat/festamajor

Joc i esport
Divendres 23 de juliol, 20.30h Pavelló Municipal* 
Caminada popular nocturna. Inscripcions fins al 22 
de juliol. www.alella.cat/festamajor

Dissabte 24 de juliol, 10h Skate Park (Riera Principal)*  
Competició d’skate. www.alella.cat/lafiloxera

Dissabte 24 de juliol, 11h Riera Principal
3r Campionat d’escultures amb motoserra.  
www.alella.cat/festamajor
Organitza: Trabucaires del Vi d’Alella

Dissabte 24 de juliol, 17.30 a 20.30h Pavelló*
Bubble football i Làser Tag. www.alella.cat/lafiloxera

Diumenge 25 de juliol, 17.30 a 18.30h Plaça d’Antoni 
Pujadas*
Scaperoom. www.alella.cat/lafiloxera

Dilluns 26 de juliol, 16.30 a 20.30h i dimarts 27 
de juliol, 19 a 22.30h Club de Tennis Sistres
1r Torneig de Pàdel www.alella.cat/festamajor

Dissabte 31 de juliol, 9h Pista d’Atletisme*
1a Cursa de la Pera. www.alella.cat/festamajor

Diumenge 1 d’agost, 10h Pavelló*
Cursa d’orientació en equips www.alella.cat/festamajor

Infantils i familiars 
Del 23 de juliol a l’1 d’agost, Riera Principal*
Fira d’atraccions. www.alella.cat/festamajor

Divendres 30 de juliol, 11 a 14h Carrer Àfrica*
Jocs d’aigua. www.alella.cat/festamajor 

Divendres 30 de juliol, 12h Pati de Can Gaza*
Hora del conte. Els animals de colors. 

Divendres 30 de juliol, 18h Can Lleonart*
Mural de Festa Major. www.alella.cat/festamajor

Dissabte 31 de juliol, 10 a 12h Plaça Ajuntament
24è Concurs de dibuix infantil de 3 a 12 anys.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig 

Divendres 30 de juliol, 18 a 20h Can Lleonart*
Espai de circ. www.alella.cat/festamajor

Dissabte 31 de juliol, 11h Plaça de l’Ajuntament*
Plantada de gegants. Feliu i Madrona estrenen vestits. 

Diumenge 1 d’agost, 12h Carrer de la Vinya*
Splash Slide. Súper tobogan. www.alella.cat/festamajor

Diumenge 1 d’agost, 18 a 20h El Bosquet*
Gimcana d’aventura. www.alella.cat/festamajor

Diumenge 1 d’agost, 18 a 20h Escola Fabra*
Humor amarillo. www.alella.cat/festamajor

Diumenge 1 d’agost, 18h Pati de Can Lleonart*
Andròmines. www.alella.cat/festamajor

MÚSICS EN RESIDÈNCIA 2021

Dissabte 24 de juliol, 12h Espai d’Arts Escèniques* 
Assaig obert al públic de Músics en Residència. 
Gratuït (www.musicsenresidencia.com) 

Dissabte 24 de juliol, 20h Espai d’Arts Escèniques* 
Músics en Residència: Mozart i Brahms.
18€ (www.musicsenresidencia.com) 

LA FIL·LOXERA

Dissabte 24 de juliol, 20.30 a 1h Institut Alella*
Espai foodtrucks, PD Marranes, Santa Salut i The 
Tyets. Servei de barra, La Base i Punt Lila.
Servei de bus nocturn gratuït. www.alella.cat/lafiloxera

Diumenge 25 de juliol, 11.30 a 13.30h Plaça 
d’Antoni Pujadas*
Vermut musical. www.alella.cat/lafiloxera

Diumenge 25 de juliol, 19h Can Gaza*
Vesprada de dansa i música. www.alella.cat/lafiloxera

FESTA MAJOR

Diumenge 25 de juliol, 19h Plaça de l’Ajuntament  
Sardanes amb la Cobla Nova del Vallès. www.alella.cat/
festamajor
Organitza: Agrupació Sardanista Alella

Dijous 29 de juliol, 20h Espai d’Arts Escèniques* 
Concert dels grups intrumentals d’Alella Viu la Música. 

Dijous 29 de juliol, 22.30h Institut Alella* 
Havaneres amb el grup Port Bo. Rom cremat a 
càrrec d’en Quico Lluch. www.alella.cat/festamajor

Divendres 30 de juliol, 18.30h Institut Alella* 
Concert d’AMbauka. www.alella.cat/festamajor

Divendres 30 de juliol, 20.30h Escola La Serreta* 
Espectacle musical dels Timbalers del Vi i els 
Timbalers del Most seguit d’espectacle pirotècnic 
dels Diables del Vi d’Alella. www.alella.cat/festamajor

Divendres 30 de juliol, 23h Institut Alella* 
Concert de Dalton Bang. www.alella.cat/festamajor

Dissabte 31 de juliol, 19h Escola Fabra* 
Versions per a xics i no tan xics. www.alella.cat/festamajor

Dissabte 31 de juliol, 20.30h Casal d’Alella 
Concert de Kirias.
Organitza: Associació Casal d’Alella

Dissabte 31 de juliol, 24h Institut Alella* 
Rumversions. www.alella.cat/festamajor

Diumenge 1 d’agost, 19h Institut Alella* 
Concert amb l’Orquestra Rosaleda www.alella.cat/
festamajor

Diumenge 1 d’agost, 22.30h Institut Alella* 
Ball de gala amb l’Orquestra Rosaleda www.alella.cat/
festamajor

Cinema, teatre i més 24, 30, 31 de juliol i 1 d’agost, de 19 a 24h Institut*
Espai food trucks. Per accedir cal entrades per als es-
deveniments posteriors de La Fil·loxera i la Festa Major.

30 i 31 de juliol i 1 d’agost, 12 a 13.30 bars i rest.*
Vermut de Festa Major. www.alella.cat/festamajor

30 (de 17 a 22h) i 31 de juliol i 1 d’agost (de 10 a 
22h) Rambla d’Àngel Guimerà*
Fira-Mercat de Festa Major.  www.alella.cat/festamajor

Divendres 30 de juliol, 18h Can Lleonart*
Taller, cuinem peres farcides. www.alella.cat/festamajor

Comerç i gastronomia 



Si tens un animal a casa, recorda que...

Tots els gossos han d’anar lligats, fins i 
tot en camins molt freqüentats fora del 

nucli urbà.

Recull sempre els excrements i ruixa amb 
aigua els orins 

que facin a l’espai públic.

I si el gos és de raça potencialment 
perillosa, posa-li també morrió 
i duu la corresponent llicència.

No alimentis animals salvatges 
ni rodamons si no tens autorització 

de l’Ajuntament.

Tingues cura dels teus animals, 
que no molestin el veïnat, 
fins i tot en hores diürnes.

En cas de tinença i cria d’animals 
domèstics considerats de consum humà, 

comunica-ho prèviament.

No està permès l’accés d’animals als 
parcs infantils. Feu ús de les àrees 

d’esbarjo per a gossos.

És obligatori registrar els gossos, gats 
i fures al cens municipal en el termini 

indicat a l’Ordenança. 

I per a més informació, consulta l’Ordenança a www.alella.cat/ordenancaanimals
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