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Regulació amb parquímetre als 
aparcaments de Can Lleonart i Santa Eulàlia

El Ple aprova inicialment l’Ordenança de 
Convivència i Espai Públic. 

L’Espai d’Arts Escèniques i Can Lleonart 
reprenen les activitats. 
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Nº378 SETEMBRE DE 2021

 Alella celebra l’aixecament definitiu de les barreres de peatge 
que posa fi a més cinquanta anys de pagament a l’autopista.   

Adéu al peatge 
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Marc 
Almendro Campillo
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L’1 de setembre de 2021 vam viure un moment històric. Les 
barreres dels peatges van apujar-se una darrera vegada, per 
no tornar a abaixar-se mai més. Un petit canvi dins de la 
transformació què ha de venir i que acabarà amb el desmun-
tatge total del sistema de guinguetes actuals. El dia de demà, 
agafar l’autopista no tindrà cap diferència amb agafar qualse-
vol altra carretera.

Només els i les presents podrem explicar als nostres fills i fi-
lles, néts i netes, que, nosaltres en agafar l’autopista, havíem 
d’aturar-nos per pagar cada vegada que hi volíem passar.

Vivim aquest moment amb moltíssima felicitat per veure, fi-
nalment, desaparèixer el peatge. Sí. Però també estem empi-
pats i empipades de què hagi trigat tant. Ningú ens podrà 
treure el sentiment d’haver estat anys i anys els cornuts (i les 
cornudes) i pagar el beure durant 52 anys pagant aquesta 
carretera. Més de mig segle. La primera autopista de paga-
ment de tot l’Estat, inaugurada el 1969, amb concessió per 
34 anys, i prorrogada doblement des de Madrid fins al 2021.

Segons alguns estudis, la concessió de l’autopista “Montgat-
Mataró” va tenir un cost aproximat als 21 milions d’euros del 
moment. Segons els mateixos estudis, n’haurà generat  aproxi-
madament 1.150 milions d’euros. El nostre tram s’haurà pagat 
55 vegades. Millor dit, nosaltres l’haurem pagat 55 vegades.

Des de 2004, quan s’havia d’haver acabat la concessió, Alella 
i la resta del territori maresmenc, no han deixat de reivindicar 
l’eliminació dels peatges. Hi ha hagut un sense fi de lluites 
sobreposades amb l’objectiu d’acabar amb aquesta injustícia.

Aquests dies algunes persones m’expressen que malgrat que 
estaven contentes pel final del peatge, estaven tristes que no 
hagués estat a conseqüència de les mobilitzacions. Tinguem 
clar que el final dels peatges ha arribat segur gràcies a les 
mobilitzacions. La mobilització sempre és important. Cal im-
plicació, cal constància i cal paciència. A vegades, les lluites 
són llargues. I a vegades les lluites no porten el seu fruit per 
la via directa. Però les lluites amb implicació social i constant 
canvien els contextos, canvien les societats i canvien les rea-
litats fins a fer possible el fruit de la seva lluita. Les mobilit-
zacions sempre són llavors de victòries.

Després de 17 anys de prórrogues, de pagar 55 vegades 
l’obra, i gràcies a molts anys de lluites i mobilitzacions, ja 
ningú podia defensar el manteniment del peatge. Aquesta és 
la victòria. Aquesta és la nostra victòria. Que ningú ens l’ar-
rabassi. Visca Alella lliure de peatges!
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 “L’educació en valors d’igualtat” a les 
12es Jornades Ferrer i Guàrdia.

 La Coral Municipal creix.
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 Cultura guaridora a l’Espai d’Arts 
Escèniques Casal d’Alella.

 Can Lleonart torna a bategar. 
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Alella lliure de peatges... per fi
·······················································································································································
Des de l’1 de setembre ja no cal pagar per anar a Barcelona o fer desplaçaments pel Maresme.
·······················································································································································

L’1 de setembre va ser un dia històric 
per a Alella i per a tota la comarca del 
Maresme. L’obertura definitiva de bar-
reres poc abans de la mitjanit del 31 
d’agost, posava fi a una injustícia, un 
greuge comparatiu que els veïns i veï-
nes d’aquesta comarca han patit, pa-
gant per desplaçar-se dins del territori 
al llarg de més de mig segle: 52 anys i 
2 mesos. 

L’alliberament de l’autopista ha es-
tat una llarga reivindicació veïnal i del 
mateix Ajuntament. Per això, des del 
Consistori es va voler celebrar aquesta 
fita amb la ciutadania amb un acte fes-
tiu a la Riera Principal, a l’alçada del 
peatge, per festejar de forma conjunta 
el final d’aquest greuge territorial. 

L’acte va reunir un bon nombre de 
veïns i veïnes que no es van voler per-
dre aquesta cita històrica. Al comiat 
van assistir els alcaldes dels tres muni-
cipis que comparteixen accés i sortida 
del peatge, l’Alcalde d’Alella, Marc Al-
mendro, i els alcaldes del Masnou i 
Teià, Jaume Oliveras i Andreu Bosch. 
Tots tres van destacar l’important pa-
per que ha tingut les lluites ciutadanes 
i les reivindicacions institucionals per 
arribar a aquest moment, alhora que 
van subratllar el treball conjunt dels 
tres ajuntaments per tal de millorar els 
serveis de transport públic, un element 
clau per preservar el medi ambient i el 
territori. 

Una llarga reivindicació
Aconseguir la gratuïtat d’aquesta auto-
pista ha estat una reivindicació cons-
tant de l’Ajuntament i la ciutadania 
d’Alella. Entre 2004 i 2006 es van or-
ganitzar actes festius reivindicatius al 
peatge amb l’aixecament de barreres 
que es va reprendre els anys 2012 i 
2013.

La primera protesta que va pro-
moure l’Ajuntament davant del peatge 
va ser el 27 de juny del 2004. En 
aquella primera ocasió es va organitzar 

un vermut popular per convocar tots 
els veïns a secundar l’acte reivindica-
tiu. Des d’aleshores, s’han succeït una 
desena de protestes davant del peatge 
en diferents èpoques de l’any. Actes de 
caràcter reivindicatiu però a un compo-
nent festiu. Davant del peatge s’han fet 
veremes, trobades de carnestoltes, cal-
çotades, castanyades i celebracions 
nadalenques, entre d’altres. 

Amatents a la nova situació
Amb la finalització de la concessió, 
l’Ajuntament deixarà de percebre l’Im-
post de Béns Immobles de Característi-
ques Especial que pagava anualment 
l’empresa concessionària i que suposa-
ven uns 29.000 euros anuals.

Des de l’Ajuntament s’han mantin-
gut reunions amb la Generalitat per 
demanar la realització de millores viàri-
es als accessos i el manteniment de la 
via un cop finalitzada la concessió. En-
tre altres actuacions es treballa en la 
futura construcció d’una rotonda que 
millori l’encaix d’aquesta via amb la 
carretera BP-5002 i també en la im-
plementació d’accessos directes a Teià 
i el Masnou, per evitar la concentració 
del trànsit en aquest punt. 

Una història per recordar... o no

El 2 de juliol de 1969 es va inaugurar el tram de peatge Montgat-Mataró, la 
primera de pagament de l’Estat. La concessió es va adjudicar a ACESA i havia de 
finalitzar l’any 2004.

En 1994 van entrar en servei l’ampliació de l’autopista amb el tram gratuït de la 
ronda de Mataró i el tram de Mataró a Palafolls. La concessió també la va assumir 
ACESA i es va allargar fins a l’any 2016.

En 1998 es va tornar a allargar el termini de la concessió fins al 31 d’agost de 
2021 a canvi de la rebaixa de peatges a altres vies explotades per ACESA. 

El febrer de 2007 s’aconsegueix una bonificació del 100% del peatge d’Alella a 
Barcelona pels vehicles amb més de vuit desplaçaments mensuals.

El gener de 2012 aquesta bonificació és substituïda per un nou model de 
descomptes progressiu d’un 30% de reducció per als usuaris que fan més de 16 
desplaçaments mensuals, un 30% més per als vehicles no contaminants i un 40% 
per alta ocupació, amb tres o més ocupants. 

Els alcaldes d’Alella, el Masnou i Teià. van fer pinya a l’acte.

Imatge d’un dels darrers actes reivindicatius. 
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Els aparcaments de Can Lleonart i Santa Eulàlia 
es reconverteixen en zones d’estacionament limitat

L’Ajuntament ha reconvertit en apar-
caments d’horari limitat de pagament 
els estacionaments del giratori de Can 
Lleonart i del carrer Santa Eulàlia. 
Aquestes dues noves zones blaves del 
centre del poble, que entraran en funci-
onament el 9 de setembre, s’afegeixen 
a la que ja funciona des de fa anys a 
l’Hort de la Rectoria.

L’adaptació d’aquestes dues zones 
d’estacionament té per objectiu ampli-
ar i garantir una bossa d’aparcament 
rotatiu al centre del poble per facilitar 
a la ciutadania dels diferents barris 
o d’altres poblacions l’accés als co-
merços i la realització de gestions en 
aquesta part del municipi, que és on 

es concentren una gran part d’equi-
paments i serveis. La mesura també 
pretén donar resposta a les peticions 
expressades per una part del teixit co-
mercial del municipi, davant de l’alta 
ocupació que té l’actual aparcament de 
l’Hort de la Rectoria.

Amb aquesta actuació es disposa-
rà de 37 places de zona blava a Can 
Lleonart i 19 a Santa Eulàlia. A més hi 
haurà tres places d’aparcament per a 
persones amb mobilitat reduïda a Can 
Lleonart i una a Santa Eulàlia. 

L’Ajuntament va obrir la porta a la 
implementació de noves d’aparcament 
regulades per parquímetre amb la mo-
dificació l’Ordenança Fiscal núm. 21, 
reguladora de la Taxa per a l’estaciona-
ment de vehicles de tracció mecànica 
en les vies públiques municipal, apro-
vada provisionalment al Ple de març. 
Amb la modificació, s’estableixen dues 
zones diferenciades: les d’alta rotació i 
les que no tenen aquesta consideració. 
Així l’Hort de la Rectoria passa a ser 
considerada una zona d’aparcament 
d’alta rotació i, a partir del 9 de setem-
bre, la tarifa mínima serà de 0,30 eu-
ros els 15 minuts, amb un límit màxim 

Instal·lació de plaques solars i millores a les escoles

de 2,40 euros per 120 minuts i 0,10 
euros per cada fracció de 5 minuts 
addicional. Per als estacionaments de 
Can Lleonart i Santa Eulàlia, que no 
són considerats d’alta rotació, es fixa 
en una tarifa mínima de 0,15 euros els 
15 minuts i una màxima d’1,80 euros 
els 180 minuts.

La ciutadania seguirà disposant 
d’una oferta d’aparcament sense limi-
tacions horàries ni pagament, com ara 
els estacionaments de Can Calderó, el 
dels Plumeros o la Riera Principal.

·······················································································································································
L’Hort de la Rectoria passa a ser considerat estacionament d’alta rotació per facilitar l’accés a la zona comercial.

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

Horaris d’aparcament regulat

HORT DE LA RECTORIA
Màxim 2 hores.
De dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 16 a 20 h. 
Dissabte i diumenge, de 9 a 14 h 

CAN LLEONART
Màxim 3 hores.
De dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 16 a 20 h. 
Dissabte i diumenge, de 9 a 14 h 

SANTA EULÀLIA 
Màxim 3 hores.
De dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 16 a 20 h. 
Dissabte, de 9 a 14 h 

L’Ajuntament ha aprofitat l’aturada de 
les activitats als centres escolars per 
posar al dia les instal·lacions i fer ac-
tuacions de millora dels equipaments. 
Entre les obres realitzades, destaca la 
instal·lació de 51 plaques fotovoltai-
ques al sostre de l’Escola Fabra, que 
produiran energia elèctrica per a l’au-
toconsum del centre. 

L’actuació té un cost de 20.570 
euros i permetrà produir fins a 23.881 
kwh/any, el que suposarà un estalvi 
mitjà de més de 2.300 euros l’any. 
L’alumnat del centre podrà seguir di-

ariament la producció d’energia i els 
beneficis ambientals i econòmics que 
suposa la instal·lació a través d’un 
comptador. 

Actuacions de millora 
Durant els mesos d’estiu s’han fet al-
tres intervencions de manteniment 
i millora per un import aproximat de 
20.000 euros. A l’Escola La Serreta 
s’han pintat aules i sostres i a l’Escola 
Fabra s’han fet arranjaments a la cuina 
i als sostres per evitar filtracions. Tam-
bé s’ha reparat el sistema antiincendis 

i s’ha instal·lat un contenidor marítim 
de 6 metres per guardar mobiliari. 

Les zones blaves entren en funcionament el 9 de setembre. 
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·······················································································································································
El Ple aprova l’Ordenança de Convivència i Espai Públic amb el suport de tots els grups municipals.  
·······················································································································································

Alella es dota d’una nova norma 
per garantir la convivència

El Ple de l’Ajuntament del 22 de juli-
ol va aprovar inicialment l’Ordenança 
de Convivència i Espai Públic, amb el 
suport de tots els grups municipals. 
Aquesta és una nova eina normativa 
que concreta les conductes i compor-
taments inadequats en els espais pú-
blics amb l’objectiu de millorar la con-
vivència ciutadana. La nova ordenança 
recull en un únic text la diversitat d’or-
denances que fins ara regulen de forma 
parcial aquests comportaments. Tam-
bé clarifica les obligacions de la ciu-
tadania i les característiques de cada 
procediment, objectivant i simplificant 
el règim d’intervenció administrativa.

Amb aquesta nova regulació es 
vol afavorir el benestar col·lectiu, de-
terminant mecanismes per corregir i, 
si escau sancionar, les actituds irres-
ponsables que deterioren la qualitat de 
vida de la ciutadania. L’aprovació de 
l’ordenança és una de les accions pre-
vistes en el Pla d’Actuació Municipal 
(PAM). Té dos objectius bàsics: fomen-
tar, assegurar i promoure una plena 
utilització i el gaudi de l’espai públic 
per part de la ciutadania i mantenir el 
model de poble i la bona convivència. 
Per aquest motiu, l’elaboració d’aques-
ta normativa s’ha fet amb molta cura i 
de forma personalitzada per adaptar-la 
a les necessitats i els requeriments del 
municipi. 

Consta de més de 50 pàgines i 122 
articles, i concreta més de 130 infrac-
cions, amb les corresponents sancions 
en cas d’incompliment reiterat. Tot i 
això, la voluntat és fer pedagogia per 
evitar que es produeixin comporta-
ments indeguts, per això s’han previst 
accions alternatives a les sancions.

La nova normativa haurà de superar 
ara el procés d’exposició pública, que 
finalitza el 13 de setembre, abans de 
l’aprovació definitiva i l’entrada en vigor. 

1. Ser respectats i respectades en la 
manifestació pública de les seves 
creences i ideologia sempre que 
aquestes no se signifiquin com a 
contràries a la legislació o als drets 
humans, i s’exerceixin amb les auto-
ritzacions adients a cada cas.

2. Rebre un tracte respectuós i digne de 
la resta de persones.

3. Tenir el dret a sentir-se segur i segura 
a l’espai públic i rebre auxili i protec-
ció per les autoritats municipals quan 
es requereixi.

4. Utilitzar lliurement la via pública i 
els espais públics del municipi sen-
se més obstacles ni dificultats que 
les expressament autoritzades en el 
marc de l’ordenació establerta, i so-
bre la base del respecte a la llibertat, 
la dignitat i els drets reconeguts a les 
altres persones, així com del mante-
niment de l’espai públic en condici-
ons adequades.

5. Gaudir dels espais públics en con-
dicions adients d’higiene, segure-
tat, qualitat ambiental, sonoritat i 
tranquil·litat, així com fer ús del mo-
biliari urbà conforme al seu destí en 
condicions d’ornat i seguretat idòni-
es.

6. Fer ús de les vies públiques destina-
des respectivament al pas i a la circu-
lació de persones i vehicles 

7. Gaudir en els espais privats d’uns 
estàndards de qualitat sonora, d’hi-
giene i de respecte que assegurin la 
convivència i la tranquil·litat.

8. Fer ús dels serveis públics en les con-
dicions de normalitat i amb els es-
tàndards de qualitat fixats per l’Ajun-
tament.

1. Respectar i evitar accions que pu-
guin atemptar en contra del lliure 
exercici dels drets reconeguts a qual-
sevol altra persona.

2. Respectar la convivència, la 
tranquil·litat ciutadana, el medi 
ambient i la seguretat de les perso-
nes evitant la comissió d’actes que 
puguin deteriorar-les.

3. Respectar la tranquil·litat i els es-
tàndards ambientals de la convivèn-
cia familiar o individual de la resta 
de la ciutadania, tot i desenvolu-
par-se en els espais privats.

4. Seguir les indicacions de qui os-
tenta la representació municipal en 
l’exercici de les seves funcions, així 
com les contingudes en els bans i 
les ordenances municipals.

5. Tractar amb respecte i cortesia les 
autoritats i el personal municipal de 
forma anàloga al deure d’aquest a 
tractar amb respecte la ciutadania.

6. Col·laborar amb les autoritats i amb 
les forces de seguretat en l’exercici de 
les seves funcions, especialment da-
vant d’actituds abusives, violentes o 
discriminatòries vers altres persones.

7. Fer ús diligent dels espais públics 
i del mobiliari urbà, de forma que 
s’evitin accions que puguin generar 
situacions de risc o perill per a la 
salut i la integritat física de perso-
nes i béns i que puguin ocasionar 
danys o alterar l’estat del mobiliari 
urbà o que en comportin la degra-
dació visual o d’ornat.

DRETS

DEURE
S
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La Serreta, un parc per a tothom! 

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

Joan Pugibet, nou regidor del  
grup municipal d’ERC+SxA
Joan Pugibet, número vuit a la llista 
d’ERC+SxA, va prendre possessió 
de càrrec de regidor al Ple del 22 de 
juliol, en substitució de Laura Riba-
laiga, que va presentar la renúncia 
a l’acta de regidora per motius labo-
rals el passat 23 de juny. Pugibet té 
delegades les competències de la 
Regidoria d’Esports, que fins ara es-
taven a càrrec d’Israel Payà, i tam-
bé la de 4t tinent d’alcalde. 

Noves incorporacions a la 
plantilla de l’Ajuntament
Aquest estiu s’han incorporat nous 
treballadors i treballadores a la 
plantilla de personal de l’Ajunta-
ment. Entre les noves incorporaci-
ons destaca la de l’Inspector de Via 
Pública, una nova ocupació que ha 
de contribuir a la millora de l’espai 
públic, a partir de les inspeccions 
de les d’actuacions que es realitzin 
a la via pública, el control dels in-
compliments normatius i la gestió 
de les queixes veïnals relacionades 
amb obres a la via pública o llicèn-
cies d’obres. Pel que fa al cos de la 
Policia Local, s’han incorporat tres 
agents nous, un de forma interina, 
contractat amb caràcter d’urgència. 
Recentment també s’han enllestit 
les convocatòries de dues places 
d’Auxiliar de Biblioteconomia, que 
han passat a ser fixes i no tempo-
rals, com fins ara, i s’ha incorporat 
la nova directora de Can Lleonart, 
que ocupa el càrrec de forma interi-
na després d’obtenir la més alta 
puntuació a la convocatòria d’una 
borsa de Tècnic Mitjà de Cultura. 
L’Ajuntament també ha reforçat 
aquest mes d’agost l’àrea d’Urba-
nisme amb la contractació, amb 
caràcter temporal, d’una tercera 
plaça d’arquitecte.  

L’Ajuntament ofereix formació per 
a feines amb demanda d’ocupació
Els ajuntaments d’Alella, el Masnou i 
Teià organitzen, amb el suport de la Di-
putació de Barcelona, un programa for-
matiu amb recursos pràctics i teòrics 
sobre tres de les feines en què hi ha 
actualment més demanda d’ocupació: 
comerç i reposició, magatzem i servei 
de neteja. Són tres cursos gratuïts, 
d’entre 150 i 110 hores, que comen-
çaran a l’octubre, en horari de matí, i 
s’allargaran fins al desembre i gener. El 
programa de formacions per a les ocu-
pacions amb futur té per objectiu incre-
mentar l’ocupabilitat de les persones 
dels tres municipis mitjançant l’adqui-
sició i millora de competències trans-
versals i tècniques, vinculades amb les 
ocupacions que es preveu que tindran 
més demanda a curt i mitjà termini.

Els tres sectors diana del projecte 
durant aquest any són: el comerç, la 
logística i els serveis de neteja. Ocupa-
cions que són molt transversals i que 
han crescut en demanda a causa dels 
canvis provocats per la COVID-19.

El programa inclou formació teòrica 
i pràctica de cada sector, a més de co-
neixements informàtics i competències 
transversals i sessions de networking. 
Més informació i inscripcions a www.
alella.cat/tallersocupacio.

Tres ocupacions amb futur

COMERÇ I REPOSICIÓ 
120 hores tècniques + 25 ofimàtica + 
5 manipulació d’aliments + sessions 
d’acompanyent a la inserció i speed 
networking: Del 13 d’octubre al gener 2022.

MAGATZEM 
105 hores tècniques + 25 ofimàtica + 
5 manipulació d’aliments + sessions 
d’acompanyament a la inserció i speed 
networking: Del 13 d’octubre al gener 2022.

SERVEI DE NETEJA 
80 hores tècniques + 25 ofimàtica + 
5 manipulació d’aliments + sessions 
d’acompanyament a la inserció i speed 
networking: Del 25 d’octubre al gener 2022.

Les cites del procés participatiu

JULIOL 
Sessions participatives als Casals i Campus 
d’Estiu.

AGOST
Sessió informativa i participativa al parc de la 
Vinya durant la Festa Major.

SETEMBRE 
Reunió claustre escoles Fabra i La Serreta. 
Sessió participativa amb 1r i 2n, 3r i 4t i 5è i 6è. 
28 set. Sessió participativa oberta a la 
ciutadania.

OCTUBRE 
Reunió AFA i famílies de La Serreta.
Reunió coordinació àrees.

···································································································
Recta final del procés participatiu per definir el parc central de La Serreta.

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

La Regidoria de Participació va iniciar al 
mes de juliol el procés participatiu per 
tal de definir el contingut del futur gran 
parc de La Serreta, tenint en compte les 
opinions dels infants, adolescents i les 
seves famílies, a més dels veïns i veïnes 
de la zona i de la comunitat educativa. 
El procés acabarà a l’octubre. Més in-
formació www.alella.cat/decidim.



7OCTUBRE 2015 7SETEMBRE 2021

Després d’un parèntesi motivat per la 
pandèmia, enguany tornen a organit-
zar-se les Jornades Francesc Ferrer i 
Guàrdia d’Innovació Educativa. Un es-
pai de debat, reflexió i intercanvi d’ex-
periències sobre diferents temes d’inte-
rès i actualitat de l’àmbit educatiu. Les 
Jornades estan organitzades per l’Ajun-
tament a través d’una comissió organit-
zadora, formada per diferents membres 
de la comunitat educativa d’Alella. 

Les Jornades es realitzaran del 19 al 
22 d’octubre, previsiblement en format 
telemàtic, tot i que no es descarta, si les 
condicions ho permeten, que es puguin 
desenvolupar de forma presencial a 
l’Institut Alella. La temàtica d’aquesta 

edició gira entorn de l’educació en va-
lors d’igualtat a través de la coeduca-
ció. L’objectiu és generar un espai 
obert de debat i reflexió que permeti 
visibilitzar i potenciar la coeducació 
com a eina per a la prevenció de desi-
gualtats i de discriminacions. 

A més del debat inicial, es podran 
conèixer de primera mà experiències 
significatives que transmeten i afavo-
reixen els models d’igualtat de gènere, 
d’inclusió i d’igualtat d’oportunitats, a 
través d’una taula de bones pràcti-
ques coeducadores. 

També s’han previst uns tallers es-
pecífics per a cada etapa educativa, 
oberts a totes les persones inscrites, 
que oferiran eines pròpies de l’educa-
ció audiovisual amb perspectiva de gè-
nere, per fomentar una mirada crítica, 
activa i lliure d’estereotips de gènere.

La participació en les Jornades, 
que són obertes a tothom, és gratuïta, 
però és obligatori fer inscripció prèvia 
per facilitar els enllaços a les diferents 
activitats i preveure l’afluència. Les 
inscripcions es poden fer fins al 4 
d’octubre emplenant el formulari de la 
pàgina www.alella.cat/jornadesferreri-
guardia.

···································································································
Les jornades d’innovació educativa se celebren del 19 a 22 d’octubre. 
···································································································

Noves passes al camí escolar 
de l’Escola La Serreta
L’Ajuntament segueix fent actuaci-
ons per tal de fer el camí cap a l’es-
cola més segur per als infants, les 
famílies i tota la comunitat educati-
va. Dins de les actuacions compre-
ses en el camí escolar de La Serre-
ta, aquest estiu s’han habilitat 
quatre places d’aturada ràpida per 
deixar la canalla de forma àgil. Se-
nyalitzades com zones de “Petó i 
adéu”, aquests senyals tenen per 
objectiu afavorir la rotació i millorar 
la circulació viària a la zona. En 
paral·lel s’han dut a terme altres 
intervencions viàries pensades per 
reduir la velocitat i millorar la segu-
retat dels vianants en el trajecte a 
l’escola, com ara la instal·lació de 
bandes reductores, el canvi de se-
nyalització o l’estretament de cal-
çades, amb una inversió de més de 
8.800 euros. D’altra banda s’han 
pintat 35 senyals de 30km/h al 
municipi, per adaptar-les a la nova 
normativa viària, s’han ampliant les 
zones de càrrega i descàrrega del 
Torrent Vallbona, s’han instal·lat pi-
lones en el carrer de Santa Eulàlia i 
altres actuacions al carrer Vinya del 
Rei, Sant Josep de Calassanç, An-
toni Borrell i avinguda Badalona. 
L’import total de les obres de millo-
ra per a la mobilitat és de 31.532 
euros. 

Inscripcions a Alella Viu la Música
Fins al 29 de setembre es poden fer 
les inscripcions al centre d’estudis 
musicals Ressò per als conjunts mu-
sicals i el tastet d’instruments del pro-
jecte Alella Viu la Música, que pro-
mou l’Ajuntament. Més informació 
www.alella.cat/alellaviulamusica.

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

L’educació en valors d’igualtat a 
les 12es Jornades Ferrer i Guàrdia 

La Coral Municipal creix i 
s’organitza en tres grups d’edat
La Coral Municipal busca infants i ado-
lescents que es vulguin divertir cantant. 
Podran iniciar-se en el cant a través d’un 
repertori variat, crear ritmes i coreografi-
es, fer concerts i passar-s’ho molt bé amb 
una activitat que ofereix diversió i conei-
xements musicals. Enguany, s’incorpora 
un tercer grup als dos que hi havia, per 
tal de donar cobertura i fer una millor re-
distribució de les franges d’edat. Així el 

grup de petits/es, estarà format per 
alumnes de P4 a 1r de Primària; el de 
mitjans/es per alumnat de 2n a 4t de 
Primària, i el de grans per adolescents 
a partir de 5è de Primària. Les classes 
de petites i grans es fan divendres, de 
17 a 18h i de 18 a 19.30h, respectiva-
ment, i les de mitjanes els dimecres de 
17 a 18h. Més informació i inscripci-
ons a www.alella.cat/coralmunicipal.  
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La programació de tardor de l’Espai 
d’Arts Escèniques Casal d’Alella inclou 
propostes de teatre, música, dansa, 
màgia i circ que reflexionen sobre el 
poder sanador, guaridor i catalitzador 
de la cultura en moments d’emergèn-

Cultura guaridora a l’Espai 

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

Alella commemora el Dia 
Internacional del Dol Perinatal 
L’Ajuntament organitza les jornades 
de suport a les famílies que han pa-
tit el dol perinatal i gestacional, la 
pèrdua d’una criatura abans del 
seu naixement o en el moment de 
néixer. El 13 d’octubre, a les 19h, 
es farà a l’Espai d’Arts Escèniques 
Casal d’Alella una conferència-col-
loqui sobre el dol perinatal, amb la 
participació de la doctora en psico-
logia Maria Teresa Pi Sunyer i la 
col·laboració d’Alella Poble Cuida-
dor i l’Associació Ania. El 16 d’oc-
tubre, a les 12h, s’inaugurarà una 
escultura instal·lada al cementiri 
d’Alella, realitzada per l’escultora 
alellenca Fili Plaza. L’acte comptarà 
amb acompanyament musical i 
unes peces de dansa del ballarí ale-
llenc Albert Bassas.

Can Manyé explora els records 
col·lectius del territori  
L’Espai d’Art i Creació Can Manyé 
exposa del 4 de setembre al 17 
d’octubre “Registres Pendents”, una 
proposta dels artistes Jordi Guillu-
met (Barcelona, 1953) i Mònica 
Roselló (Tarragona, 1961). El tre-
ball fa referència a la memòria en 
sentit genèric, incidint en les relaci-
ons entre el territori local, proper, i 
allò que es recorda d’ell. Objectes, 
paisatges i situacions que generen 
una tipologia de records compartits. 
“Registres Pendents” és tot aquell 
inventari que cal dur a terme per 
acabar de construir un record col-
lectiu sobre un territori compartit. 
L’exposició és la proposta artística 
de la Festa de la Verema.

Can Lleonart torna a bategar 
El Centre Cultural recupera la presenci-
alitat, amb les mesures necessàries per 
garantir la seguretat. I ho fa amb una 
àmplia varietat de cursos, sortides i 
tertúlies triades amb molta cura per 
atendre les preferències de tot tipus de 
públic. 

El ventall de sortides és ben eclèc-
tic: oscil·lant entre l’escapada rural pel 
GR92 resseguint els miradors privilegi-
ats de la Costa Brava i la urbana em-
marcada als carrers medievals del Born 
i també la Ruta Ibèrica pel puig de 
Sant Andreu o al Santuari de Lord a 
Sant Llorenç de Morunys. Pel que fa a 
les tertúlies aquest nou curs té com a 

convidades Montse Armengou, directo-
ra del 30 minuts i Sense Ficció de 
TV3, amb “El sentit(s) dels documen-
tals”, l’Àngels Bassas, actriu i escripto-
ra, amb “Pensar i representar el perso-
natge”, en Joan Vives, divulgador 
musical, amb “Cicle Beethoven 250, 

La Maduresa” i, finalment, en Xavier 
Bosch, periodista i escriptor, amb “La 
dona de la seva vida”. 

Les inscripcions per als cursos 
s’obren el 14 i 15 de setembre per a 
l’antic alumnat i veïns i veïnes d’Alella 
i el dia 16 de setembre s’obren a tot-
hom. Més informació i inscripcions 
www.alella.cat/canlleonart.  

cia emocional. A més de vincular-se 
amb el projecte In-cert, una proposta 
de Can Manyé que relaciona art, cièn-
cia i salut, les propostes escèniques de 
l’Espai plantegen dilemes com el dol i 
com afrontar des de la cultura les emo-
cions, el dolor, la violència o la mort. El 
públic podrà participar de sessions de 

teràpia banyades de música elec-
trònica, sessions de màgia on 
evadir-se de la realitat, i de pro-
postes que parlen de l’auxili de la 
força solidària en moments de cri-

sis o la importància de la carícia i la 
memòria quan les relacions es mo-
uen entre videotrucades sense sa-
ber quan serà el retrobament.

La programació s’obre el 12 de 
setembre amb una de les últimes 

oportunitats per veure l’obra tea-
tral Aquest país no descobert que 

no deixa tornar de les seves fronte-
res cap dels seus viatgers, tret de sor-
tides de les activitats incloses dins el 
projecte In-cert. Més informació a 
www.alella.cat/espaialella.

ALELLA
CENTRE CULTURAL
Can Lleonart
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Un mes d’activitats amb Vi+

Alella s’afegeix a la celebració de la 
Setmana Europea de l’Esport, que tin-
drà lloc del 23 al 30 de setembre, amb 
diverses activitats que tenen per objec-
tiu difondre els valors de l’esport i el 
paper que l’activitat esportiva juga en 
la salut física i emocional. 

Una experiència de superació personal
Per difondre els valors esportius, 
l’Ajuntament comptarà amb una convi-
dada d’excepció, l’artista i esportista 
Mar Hernández Planas, un valuós tes-
timoni de com la pràctica esportiva pot 
ajudar a superar una malaltia com el 
càncer de mama, a través de l’exposi-
ció “Identitat Esculpida”. Un recull 
d’imatges que tracten simbòlicament 
aquest procés de canvi del seu cos i 
que aborden de forma estètica tot el 
que hi ha darrere del càncer de mama. 
L’activitat amb la bicicleta que inicia en 
el moment que li diagnostiquen la ma-
laltia es converteix en un mitjà clau i 
bàsic en el seu procés de superació i 
recuperació.

L’exposició es pot veure del 20 al 30 
de setembre a Can Lleonart, tot i que es 
podrà fer un primer tast en la presenta-
ció i la conferència que tindrà lloc el 18 
de setembre a les 10.30h a l’Espai 
d’Arts Escèniques Casal d’Alella. 

El 29 de setembre, a les 19h, es 
farà la presentació de la temporada 
amb un reconeixement a les entitats es-
portives per la feina feta a la pandèmia. 

···································································································
L’exposició “Identitat Esculpida”, de Mar Hernández, i la presentació i el 
reconeixements als clubs d’Alella, són les activitats programades. 

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

Alella celebra la Setmana
Europea de l’Esport

L’exposició es podrà visitar a Can Lleonart.

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

A punt el programa “La tardor 
de la Gent Gran 6.0”
La Regidoria de Gent Gran ha pre-
parat un seguit d’activitats per a les 
persones de més de 60 anys. El 
programa de tardor inclou noves 
sessions de marxa nòrdica, sortides 
a caminar, tallers de creativitat, xer-
rades ambientals, propostes de tea-

tre i d’activació de la memòria. Són 
activitats pensades per promoure 
l’envelliment actiu d’una manera 
cultural, saludable i activa, gaudint 
de l’entorn i compartint espais amb 
altres veïns i veïnes, per alimentar 
el cos i la ment. La inscripció a ca-
dascuna de les activitats és gratuïta 
i es realitzarà emplenant el formula-
ri que acompanyarà a cada una de 
les propostes. Les places són limi-
tades i si es supera l’oferta, es farà 
un sorteig entre totes les persones 
apuntades. El fulletó de les activi-
tats es lliurarà directament a les 
llars amb persones d’aquest col-
lectiu. Més informació i inscripcions 
a www.alella.cat/gentgran60.

Ofrena floral de l’Onze de Setembre
Com cada any, l’Ajuntament i les 
entitats del municipi celebraran la 
Diada de l’Onze de Setembre amb 
una ofrena floral que tindrà lloc 
aquest mateix dia a partir de les 
11h a la plaça dels Germans Lleo-
nart. L’acte comptarà amb la inter-
venció de l’Alcalde, Marc Almendro, 
les entitats que ho desitgin faran la 
seva ofrena floral davant de la porta 
d’entrada del centre cultural. L’acte 
acabarà amb la cantada d’Els Sega-
dors amb la Polifònica Joia d’Alella.

Setembre és el mes de la Festa de la 
Verema i octubre el del Vi+, una inici-
ativa promoguda pel Consorci de Pro-
moció Enoturística del Territori DO Ale-
lla, que compta amb la col·laboració 
de la Generalitat i dels ajuntaments i 
els consells comarcals consorciats. Del 

2 al 30 d’octubre, els membres de la 
Ruta del Vi DO Alella ofereixen una 
trentena  d’experiències vinícoles per 
descobrir i gaudir de la Terra de la Pan-
sa Blanca. Més informació i reserva 
d’entrades a www.enoturismedoalella.
com/vimesdoalella/
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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 Què celebrem?

A finals d’aquest mes d’agost, coincidint amb el 
acte que el govern d’ERC a l’Ajuntament d’Alella 
farà per la finalització de la concessió que alliberarà 
el peatge que ens ha gravat tota una eternitat, ens 
fem la pregunta: què celebrem?

Quan a principis d’estiu de l’any passat, el con-
seller Damià Calvet afirmava que la concessió no es 
prorrogaria, el nostre grup ho va viure amb plena 
satisfacció i així ho vam manifestar públicament. 
Les reivindicacions permanents de la ciutadania 
servien per a no prorrogar aquest greuge viscut 
durant 50 anys i per tant podíem dir que era la 
fi d’aquesta injustícia. Però la realitat és que més 
aviat que tard, aquestes autopistes tornaran a ser 
de pagament. El mètode de pagament no el sabem, 
però que haurem de passar per caixa, sembla ser 
un fet definitiu. Per tant creiem que no tenim res 
que festejar.

Encara pitjor veiem la celebració del nostre al-
calde quan s’aixecaran barreres provisionalment a 
Alella però entraran en vigor 2 zones blaves noves 
de pagament i la de l’Hort de la Rectoria se’n do-
blarà el preu per minut. Per cert, el nostre grup vam 
ser els únics que vam votar en contra de la mesura. 
I per què vam votar-hi en contra? Doncs perquè 
lluny de buscar una major rotació, que es podia re-

Convivència i espai públic 

El passat Ple de juliol, va ser aprovada inicial-
ment per unanimitat de totes les forces polítiques 
l’Ordenança de Convivència i Espai Públic (OCEP) 
gràcies a la voluntat del Govern Municipal d’arribar 
a consensos amb totes. El seu contingut és fruit 
del treball previ realitzat en el marc de la Taula de 
Convivència, de les diferents aportacions de totes 
les àrees implicades de l’Ajuntament així com del 
procés participatiu que es va dur a terme prèvia-
ment a la seva presentació al Ple. Això ha permès 
tenir en compte les diferents visions i sensibilitats 
de la ciutadania amb una perspectiva tranversal de 
tots els àmbits socials.    

Amb la seva aprovació, el Govern municipal 
pretén donar resposta a la demanda explícita de la 
ciutadania que vol dotar-se de millors instruments 
per garantir el dret a conviure dins els principis del 
respecte, la tolerància, la seguretat, la salubritat i 
la sostenibilitat ambiental. Així doncs, es defineix 
el marc normatiu que permet concretar i corregir 
de manera específica aquells comportaments que 
dificulten la convivència ciutadana fent-ho compa-
tible amb la utilització de l’espai públic de manera 
igualitària.  

Amb aquesta visió, l’Ordenança vol esdevenir 
un referent amb l’objectiu principal de garantir el 

soldre ajustant els temps d’estacionament amb disc 
horari (com es feia al carrer Santa Eulàlia), ara es 
podrà estar el temps que es vulgui mentre es pagui. 
Per nosaltres l’únic objectiu és recaptatori i per això 
no ho podíem acceptar.

Refermem el nostre objectiu de treballar en tres 
punts estratègics: la seguretat, la neteja i el servei 
a les persones i es per això que continuarem fent 
ressò de tots aquells problemes que els nostres ve-
ïns i veïnes ens facin saber a banda de proposar 
solucions que ajudin a pal·liar-los.

Bona Festa de la Verema i feliç retorn en aquest 
nous curs escolar.

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 

dret a utilitzar i gaudir dels espais destinats a l’ús i 
serveis públics en òptimes condicions i protegir el 
dret a la seguretat, la tranquil·litat, la tolerància, el 
respecte i la qualitat de vida en els diferents entorns 
de relació social on es desenvolupa la vida diària; 
permetrà reconduir les conductes que es conside-
ren un perjudici per a la comunitat i prendre cons-
ciència de les conseqüències dels actes realitzats 
més enllà de la mera sanció pecuniària. 

Aquesta Ordenança vol recollir les bases esta-
blertes als principis de convivència com el rebuig a 
la violència, la dignitat de les persones, la contami-
nació acústica, el medi ambient.... però a la vegada 
també recull la normativa pel que fa al consum de 
begudes alcohòliques a la via pública, les activi-
tats als espais públics, el respecte a l’autoritat i als 
béns comuns, i el bon ús dels espais i equipaments 
públics. 

Des de l’Ajuntament es fomentarà, amb accions 
de comunicació, conscienciació, educació i altres, 
les conductes cíviques, tolerants, respectuoses i 
pacífiques dels ciutadans enfront de les conductes 
contràries, per garantir així l’accés als espais, béns 
i serveis d’ús comú per la ciutadania.

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 Verema, sense peatges 

Aquest any sí!!!
Celebrarem la tan esperada festa de la VEREMA, 

festa tan representativa del nostre poble. I aquest 
any sí!!, ho farem sense peatges. 

Coincidències a banda, resulta gratificant que 
conflueixin dues bones noticies a l’hora més enllà de 
tanta convulsió. Després de 52 anys, els alellencs i 
veïns limítrofs veurem complert el nostre somni.

I ho celebrarem aprofitant la nostra estimada fes-
ta de la Verema, gaudint de la gent, perquè som un 
poble obert, sense barreres.

Ens agradaria que fos una festa molt més oberta 
a tothom, però de moment ens haurem de conformar 
i adaptar al màxim amb les mesures COVID,  que ens 
permetin recolzar l’economia dels nostres veïns en 
establiments vinculats a la viticultura i gastronomia 
oferint els seus productes, els vins amb DO Alella a 
bars i restaurants.

Acompanyat tot de una sèrie d’activitats, amb 
inscripció prèvia, i que passejant pels diferents in-
drets i espais del municipi podreu trobar: 
• Mostra d’oficis artesanals que s’han desenvolupat 

en el nostre poble, entre ells picapedrers, artesans 
de la pedra, terrissaires, artesans del vidre, etc

• Fira de la festa de la VEREMA, localitzada a la 
plaça Germans Lleonart i zona d’aparcament.

Mark Ullod 
ullodlm@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Adéu al pillatge i les seves vergonyes

La fi del pagament dels peatges ha estat celebrada 
de forma molt entusiasta pels alcaldes d’Alella, El 
Masnou i Teià en un acte que ha comptat amb focs 
d’artifici i parlaments en què s’ha glossat la feina 
feta per assolir aquesta reivindicació històrica. 

Compartim aquesta satisfacció, per raons òbvies: 
1. Perquè es tractava d’un peatge a bastament 

amortitzat que suposava un enriquiment vergon-
yant per part de la concessionària (i que algun dia 
s’hauria d’investigar, en seu judicial).

2. Perquè aquesta companyia (Acesa-Abertis-
Invicat, vinculada a Caixabank) comptava amb la 
complicitat de les administracions catalanes i es-
panyoles per prorrogar el negoci durant 20 anys més 
a canvi del perllongament de la via fins a Palafolls 
(gràcies al ministre Josep Borrell) i de la introducció 
dels peatges tous (gràcies als governs de CiU).

3. Pel greuge territorial que suposava per als 
ciutadans del Maresme, sense alternatives gra-
tuïtes reals i efectives.

4. El poder de l’empresa explotadora era tan 
gran que durant dècades va condicionar el mo-
del i el debat sobre la mobilitat, fins al punt que 
l’administració pública va estar disposada a ente-
rrar centenars de milions d’euros en la construcció 
d’unes calçades laterals a l’autopista a l’entorn de 

• Passejada amb degustació de vi d’Alella i tapes 
pels diferents establiments amb possibilitat d’en-
trar en sorteig de dues experiències enoturísti-
ques.

• Sardanes dissabte a les sis de la tarda a la plaça 
d’Antoni Pujadas.

• Plantada de gegants el diumenge a les deu del 
matí a la plaça de l’ajuntament.

• Activitat solidària al banc de sang dissabte a Can 
Lleonard de deu a dues de la tarda, i des de les 
cinc fins a les nou de la nit.
Aprofitem aquestes festes, amb seny, i gau-

dim-les al màxim amb empenta i alegria!!
Molta salut veïns.

l’any 2010 per no interferir en aquest lucratiu ne-
goci. Aquell atemptat ecològic, que era alhora un 
disbarat econòmic gegantí, es va intentar vendre 
a la ciutadania amb un nom eufemístic: la Ronda 
Maresme. Afortunadament, l’oposició de col·lectius 
agrupats sota la coordinadora Xarxa Maresme, pri-
mer, i de la plataforma Preservem el Maresme, des-
prés, va denunciar i desemmascarar aquella ope-
ració. També va ser fonamental l’oposició d’alguns 
governs municipals, com el d’Alella, liderat per 
ERC-La Garnatxa.

La fi del peatge ha estat la conseqüència legal 
de la finalització d’un contracte entre dues parts, 
res més.

No ha estat, doncs, cap victòria: ni del movi-
ment ecologista, ni de la revolta popular del No 
vull pagar, ni de la mobilització veïnal per aixecar 
les barreres, ni de les desenes de mocions a fa-
vor de la gratuïtat aprovades pels ajuntaments. La 
concessió de la C-32 ha mort com Franco: al llit, 
després de 52 anys de pagament i deixant-ho tot 
lligat i ben lligat. Per això caldrà estar ben a l’aguait 
per respondre oportunament quan l’Estat i la Gene-
ralitat formulin les seves propostes de pagament, 
amb l’excusa dels fons Next Generation de la Unió 
Europea.

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 La desaparició del peatge a la C-32 ens encamina cap a un nou model de transport 

Des del PSC Maresme ens congratulem per l’allibe-
rament dels peatges a les quatre autopistes catala-
nes: el tram nord de l’AP-7 (de Vila-seca a la Jon-
quera); l’AP-2, de Saragossa al Penedès; la C-32 al 
Maresme i la C-33 entre Barcelona i Montmeló. Cal 
dir que ha estat el Govern d’Espanya qui ha pres 
l’acord de no prorrogar les concessions d’aquestes 
autopistes.

Aquest fet, tal i com ha expressat el diputat so-
cialista, Jordi Terrades, converteix a l’actual Govern 
d’Espanya en el primer de la democràcia que no 
prorroga les concessions, complint així el compro-
mís de recuperar-les i aixecar peatges. Els únics 
peatges que quedaran a Catalunya són els conces-
sionats per la Generalitat.

Amb aquest aixecament de peatges a la C-32, 
tenim l’oportunitat de prendre el camí cap a un nou 
model de transport que passa per reestructurar la 
mobilitat al Maresme amb la pacificació de la N-II, 
amb l’objectiu de fer-la una via més urbana i ama-
ble, un projecte que fa molts anys que la ciutadania 
porta reclamant.

Ara bé, lamentablement, la manca de previ-
sió per part de la Generalitat per desenvolupar els 
projectes de construcció de sis entrades noves a la 
C-32 que es faran a Alella, Teià, Premià de Mar, 

Cristòbal Zueras
zuerasrc@alella.cat

Setembre...nous reptes?

Iniciem la tornada de vacances amb les festes de 
la Verema, i desitgem que tothom les pugui gaudir 
respectant les mesures sanitàries i una mica mes 
relaxats gràcies a les últimes dades de la Covid.
Cel·lebrarem la fi del peatge de pagament, però 
deixarem d’ingressar 29.000 euros anuals d’IBI, 
i veurem un augment de la circulació en un punt 
d’alta incidència d’accidents, raó per la que dema-
narem la construcció d’una rotonda que pacifiqui i 
faci més segur el trànsit.

Acceptem el pagament de les zones blaves però 
no sense diferenciar entre residents i visitants.

Desprès de tants anys de govern de ERC ens 
anuncien la construcció d’un gran parc central al 
costat de l’Escola de la Serreta, ens alegrem, però 
no ens oblidem de les tasques de manteniment 
de les voreres de les urbanitzacions, de l’asfaltat 
dels carrers, de la reposició d’arbrat mort, tot és 
necessari  i millorar la primera imatge que tenim 
del poble a l’accedir des de la autopista, per quan 
un canvi estètic d’aquesta??.

Hem aconseguit la neteja dels contenidors d’es-
combraries desprès de més d’un any de pandèmia 
demanant-ho,  fins hem canviat d’empresa encarre-
gada de les tasques de manteniment, ..¿?.

Pintar el límit de velocitat al terra no canvia-

rà els hàbits dels conductors que no ho respecten, 
calen mesures mes coercitives a molts indrets del 
poble on els veïns ho manifesten i ho pateixen.

Demanem la màxima difusió de la nova Orde-
nança de Convivència Ciutadana, doncs moltes ac-
tituds poden millorar-se amb el coneixement de la 
mateixa.

Insistirem en la regulació de la circulació amb 
VMP  (patinets i bicicletes), l’ús de casc obligatori i 
no permetre el seu ús per les voreres, incrementar 
la instal·lació d’energies renovables i millorar la re-
collida selectiva dels residus.

BONES FESTES DE LA VEREMA

Toni Bernal
bernaltj@alella.cat
689 019 367

Cabrils, Canet i Calella, provocarà que la nostra 
comarca passi per una situació transitòria bastant 
dolenta en quan a accessos a autopista i afeccions 
als municipis. Incomprensiblement, s’està parlant 
d’entre 2022 i 2026 per desenvolupar els estudis, 
projectes i obres que faran possible aquest canvi 
de model. 

No obstant això, els i les socialistes confiem que 
la millora de l’accessibilitat a l’autopista, la integra-
ció urbana de la carretera N-II al Baix Maresme i la 
seva pacificació a l’Alt Maresme es facin factibles, 
el més aviat posible, per no generar problemes sig-
nificatius de trànsit a la comarca. 

Finalment, confiem també en poder estudiar 
nous models de gestió de manteniment de les au-
topistes, que han de ser consensuats i homogenis 
a nivell d’Espanya.

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 22 DE JUNY DE 2021.  Consulteu les vídeo actes a www.alella.cat/plens 

Donar compte de la liquidació del pressupost municipal 
de 2020. 
El Ple va quedar assabentat del decret d’alcaldia d’aprovació 
de la liquidació del pressupost de 2020. El pressupost s’ha 
pogut tancar amb un saldo positiu de 212.000 euros,  
l’1,68% del total del pressupost, i un romanent de tresoreria 
per a despeses generals 3.713.853 euros. 
El Ple queda assabentat. 
Suspensió de llicències en tres sectors pendents de modi-
ficació.
Ple va aprovar la suspensió de la tramitació de plans urba-
nístics, atorgament de llicències de noves construccions i 
grans rehabilitacions i de comunicats d’enderroc als àmbits 
dels Plans de Millora Urbana 3, 6 i 7, corresponents al sec-
tor discontinu Crison – Can Bragulat – Can Viló, al sector 
Can Manyé i al sector discontinu del carrer Lleida i La Gaie-
tana, respectivament. Són tres sectors, dels nou que confor-
men el POUM aprovat l’any 2004, que han estat anul·lats 
per sentències judicials i dels quals caldrà reformular la seva 
delimitació. Per aquest motiu, s’acorda la suspensió de lli-
cències per un termini màxim d’un any a comptar des de 
l’endemà de la publicació de l’acord del Ple en el BOPB. . 
Aprovats amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A, JxCAT i 
AP-PSC i l’abstenció d’AA-CUP i Cs. 

Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 6.
El Ple va aprovar provisionalment la modificació de l’Or-
denança Fiscal núm.6 d’expedició de documents, que va 
passar d’autoliquidació a liquidació. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A, JxCAT, 
AA-CUP i AP-PSC i l’abstenció de Cs. 
Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 9.
El Ple va aprovar provisionalment la modificació de l’Or-
denança Fiscal núm.9, reguladora de la taxa per prestació 
de serveis en cementiris locals, que va passar d’autoliqui-
dació a liquidació. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A, JxCAT, 
AA-CUP i AP-PSC i l’abstenció de Cs. 
Moció per promoure iniciatives de lleure juvenil. 
El Ple va aprovar una moció transaccionada entre JxCAT i 
ERC+SxA, a la qual també es va sumar Gd’A, en què 
s’acorda que des de l’Ajuntament es facilitin noves inicia-
tives per a adolescents i joves. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A, JxCAT 
i AP-PSC i l’abstenció d’AA-CUP i Cs. 
Renúncia de la regidora Laura Ribalaiga Prats.
El Ple va quedar assabentat de la renúncia presentada 
per la regidora Laura Ribalaiga per motius laborals. 
El Ple queda assabentat.  

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:  SETEMBRE-OCTUBRE

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
1 d’octubre                               GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
2 i 3 d’octubre             MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
9 i 10 d’octubre   BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
12 d’octubre                   MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
16 i 17 d’octubre                       GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
23 i 24 d’octubre             MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
30 i 31 d’octubre   BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

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
De l’1 al 5 de setembre, de l’1 al 3 d’octubre i del 26 al 31 d’octubre. 
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 4 de setembre i 3 d’octubre. 
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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Agenda d’activitats

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

Dimarts 7 de setembre Diumenge 3 d’octubre

19h Sala Carquefou Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Xerrada ambiental. La gestió i la recollida selectiva de matèria orgàni-
ca. alella.cat/moutepelsresidus. 

Dimecres 8 de setembre

9h Oficina de Turisme*
Itinerari guiat. Les plantes remeieres. alella.cat/turisme

18.30h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Teatre. Alguns dies d’ahir, de Jordi Casanovas. Dirigit per Ferran Ut-
zet i interpretat per Míriam Iscla, Abel Folk, Marta Ossó i Francesc 
Cuéllar. alella.cat/espaialella

Diumenge 10 d’octubre

Del 4 de setembre al 17 d’octubre. “Registres Pendents” , de 

Mònica Roselló i Jordi Guillumet. 

www.alella.cat/canmanye

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

Exposició a Can Manyé

9h Can Lleonart*
Inscripcions als cursos i activitats del programa de tardor de Can 
Lleonart. 14 i 15 de setembre antic alumnat i veïns i veïnes d’Alella. 
El 16 de setembre s’obren a tothom. alella.cat/canlleonart

Dimarts 14 de setembre 

19h Plaça de l’Ajuntament o plaça d’Antoni Pujades*
Presentació de la temporada esportiva i reconeixement a les entitats 
esportives d’Alella per la feina feta durant la pandèmia.  

Dimecres 29 de setembre 

*Activitat organitzada per l’Ajuntament

20h Sala Carquefou Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Club de lectura. El colibrí, de Sandro Veronesi.

Dijous 9 de setembre

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

12h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Dansa-circ. Cafuné. Cia. Du’k’to. alella.cat/espaialella

9h Oficina de Turisme*
Itinerari guiat. Passeig per la Vall de Rials. alella.cat/turisme

18.30h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
In-cert. Teatre. Aquest país no descobert que no deixa tornar de les 
seves fronteres cap dels seus viatgers. alella.cat/espaialella

Diumenge 12 de setembre

10h Plaça de l’Ajuntament*
Didaltruck. Servei mòbil de reparació de roba. alella.cat/didaltruck.

Dissabte 25 de setembre

12h Pati de Can Lleonart*
Diumenges de Vins. Vins: Can Roda. Sommelier: Mònica Urrútia
Bar: Vermuteria Xavi Estrany. Tastet 1: Lacón fumat. Tastet 2: Pa de 
pessic de moniato i Diumenge de Most. alella.cat/turisme

12h Pati de Can Lleonart*
Diumenges de Most. La Verema. alella.cat/turisme

Diumenge 26 de setembre

12h Plaça dels Germans Lleonart*
Ofrena floral de la Diada de l’Onze de Setembre. 

Diumenge 11 de setembre
7.30h Parada de bus de Can Lleonart*
Sortida. R92 Aiguafreda - Sa Tuna - Cap de Bagur.  
alella.cat/canlleonart 

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

Dimecres 6 d’octubre

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella o Can Lleonart*
Tertúlia. “El sentit(s) dels documentals”, amb Montse Armengou, direc-
tora del 30 minuts i Sense Ficció de TV3. alella.cat/canlleonart

20h Sala Carquefou Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Club de lectura. Una altra vida, encara, de Theodor Kallifatides

Dijous 7 d’octubre

9.30h Pavelló Municipal d’Esports*
1a Sessió de Marxa Nòrdica. Rutes de 6 a 9 km. Més informació i 
inscripcions alella.cat/gentgran60 

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

Dimarts 5 d’octubre

10h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
1a sessió. Tastet de teatre i creativitat. Més informació i inscripcions 
alella.cat/gentgran60 

Divendres 8 d’octubre

Del 20 al 30 de setembre, a Can Lleonart.

Exposició “Identitat Esculpida”, de Mar Hernández. 

www.alella.cat/esports

Setmana Europea de l’Esport

12h Plaça dels Germans Lleonart*
Ofrena floral de la Diada de l’Onze de Setembre. 

Diumenge 11 de setembre

De 2 al 30 d’octubre.  

www.enoturismedoalella.com/vimesdoalella/

Vi+, el mes del vi DO Alella 

10.30h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Presentació de l’exposició i conferència “Identitat Esculpida”, amb 
Mar Hernández. 

Dissabte 18 de setembre 

18.30h Plaça de l’1 d’Octubre*
Acte de commemoració del quart aniversari de l’1 d’Octubre. 

Divendres 1 d’octubre



#ViMesDOAlella #rutaviDOalella 
#barcelonasvineyard #terrapansablanca

Commemoració
del quart  
aniversari de  
l’1 d’Octubre
Divendres 1 d’octubre a les 18.30 h
a la Plaça de l’1 d’Octubre


