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Mirades al Món tractarà sobre les 
desigualtats de la sanitat al món.

L’Ajuntament organitza unes jornades per 
reflexionar sobre la salut mental.

A partir del gener s’aplicaran criteris de 
tarifació social a les quotes d’Els Pinyons.
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 Una dotzena de propostes vinculen art, ciència i salut a través 
d’un projecte de Can Manyé i Can Ruti inspirat per la pandèmia.

Art i ciència s’uneixen
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Quart aniversari de l’’1 d’octubre. 1-O, un símbol, o millor 
dit, el símbol de la lluita. La major demostració de la revolu-
ció dels somriures.

1-O i la fermesa i determinació d’un poble. Perquè malgrat tot 
pronòstic el poble va respondre. Mirem endarrera i recordem, 
quantíssima gent es va sentir interpel·lada i va sortir al carrer?

1-O i el clímax de fer possible l’impossible. La lluita de David 
contra Goliat: tot un Estat en contra nostre. Nosaltres no 
érem res i, no sent res, ho vam ser tot.

1-O i la desconeguda victòria de la logística. En un món tot 
controlat i intervingut, vam posar en escac tota la intel·ligència 
de l’Estat; posant urnes, paperetes, ordinadors, col·legis, etc. 
Tot un sistema ocult davant els seus ulls.

Quantes persones es van posar en risc per distribuir tot el 
necessari per aquella jornada? Dies, setmanes i mesos abans. 
Tot un sistema ocult funcionant. A Alella no haguéssim votat 
sense persones anònimes que van distribuir, emmagatzemar 
i portar a lloc tot el necessari.

A totes aquestes persones, moltes gràcies.

1-O com a poesia vivencial. L’alegria indescriptible de la lli-
bertat guanyada en la seva pràctica. Perquè malgrat tot, mi-
nut a minut vam resistir i resistir era guanyar. I nosaltres es-
tàvem cridades a guanyar.

1-O i l’impacte, impactant, del xoc frontal de la realitat col-
pejadora del sistema putrefacte, corromput i corrosiu. Perquè 
l’Estat no va dubtar en sortir a colpejar. Però lluny de parlar 
d’aquest, parlaré de la dignitat de tantes i tantes persones 
que van posar resistència pacífica a cadascun dels col·legis 
electorals. Persones que sabien que serien colpejades, que 
sabien que els farien mal i que estaven disposades a no cedir 
a la por doncs sabien que estaven al costat de la justícia 
moral. A totes les persones que ho vau fer possible, malgrat 
tot el viscut, moltes gràcies.

Com d’important és viure la vida des de la seva humanitat, 
recordant, revisquent, aprenent de tot el què hem fet i de 
totes les persones que ho han fet. 

1-O i 3-O . Una lliçó de vida, una demostració de principis, 
una enveja de lluita, una victòria de la llibertat i la democràcia.

Aquell moment de clímax, ens va deixar extenuats i extenua-
des, amb una forta convulsió emocional. Però amb una victò-
ria moral.

Així és com jo ho recordo 1-O. I així serà com el defensaré i 
el guanyaré.

1-O: La llavor de la República Catalana
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···················································

L’exposició, de Nora Ancarola i Jo Milne, 
es podrà visitar a Can Manyé, a partir 
del 29 d’octubre, i a l’Hospital Germans 
Trias, a partir del 19 de novembre.
···················································

Art i ciència mariden a Alella
·······················································································································································
El projecte IN_CERT explora la fusió entre l’art, la ciència i la salut amb més d’una dotzena de propostes.
·······················································································································································

El projecte IN_CERT veurà la llum a 
finals d’octubre després de molts me-
sos de treball multidisciplinari. La pro-
posta liderada per Can Manyé i l’Hos-
pital Germans Trias, sorgeix en un 
context de pandèmia i de crisi sanitària 
sense precedents, amb la voluntat de 
fer visibles els vincles entre la ciència, 
l’art i la salut, la capacitat transforma-
dora de l’art i també la seva dimensió 
social i humanística. 

La sacsejada social, sanitària i eco-
nòmica que ha suposat aquesta pandè-
mia, ha fet aflorar molts dubtes i obliga 
la societat a reflexionar sobre moltes 
qüestions com ara els límits de la cièn-
cia i de la mateixa societat, el futur, la 
incertesa i els riscos de la vida o la ma-
nera d’afrontar-los. 

Des de Can Manyé s’ha reunit un 
grup de treball estable format per artis-
tes i persones vinculades al món de l’art 
amb científics, personal investigador i 
metges de l’Hospital Germans Trias. Du-
rant tot un any el grup ha debatut entorn 
d’aquesta nova realitat, comptant alho-
ra amb la participació de psicòlegs, filò-
sofs i artistes que han treballat en un 
escenari de pandèmia. El treball col-
lectiu i la posada en comú fa albirar el 
que podria ser un escenari postpandè-
mia, un escenari que, a dia d’avui, en-
cara sembla  IN_CERT.

El programa és una invitació a ex-
plorar, compartir, expandir reflexions i a 

repensar l’excepcionalitat del moment a 
través d’una dotzena de propostes cul-
turals i de pensament contemporani 
que es desenvoluparan a Alella i a 
l’Hospital Germans Trias al llarg de 
quatre mesos, fins a mitjans febrer.

Tret de sortida el 29 d’octubre
El programa s’enceta el 29 d’octubre 
amb l’obertura de l’exposició “IN_CERT”, 
a Can Manyé. Un recull de peces de 
Nora Ancarola i Jo Milne que es podrà 
visitar fins al 13 de febrer. La proposta 

Fa més d’un any que Can Manyé i l’Hospital Germans Trias treballen en aquest projecte. 

Diumenge 7 de novembre_ 12h
Sortida des de Can Manyé
Cacera d’ombres, un joc de 
desconfinament. Taller familiar amb 
Sylvie Bussières per la Vall de Rials

Dimarts 9 de novembre_ 19h
Espai d’Arts Escèniques
Malalties, del cos a la fotografia. 
Col·loqui amb Bonaventura Clotet i Joan 
Fontcuberta moderat per Lídia Heredia

Dissabte 20 de novembre_ 18h
Espai d’Arts Escèniques
Les croquetes oblidades. Teatre familiar 
amb Les Bianchis

Diumenge 21 de novembre_ 11.30h
Pati de Can Manyé
Parlem d’IN_CERT. Visita comentada i 
taula rodona del grup de treball

Dijous 2 de desembre_ 11h
Pantalles de l’Hospital Germans Trias 
Trans-MISSIÓ. Recital de Lola Miquel

PROGRAMA D'ACTIVITATS

Dimarts 14 de desembre_ 19h 
Arts Santa Mònica 
Catàleg IN_CERT. Col.loqui i presentació

Dimecres 19 de gener_ 20h 
Espai d’Arts Escèniques 
Muovere l’affetto dell’animo. Concert 
d’Ensemble Exclamatio

Dijous 27 de gener_ 11h 
Vestíbul i sales d’espera de l’HGT 
Poetada. Recital de Blanca Llum Vidal, 
Josep Pedrals i Jaume C. Pons Alorda 

Dimecres 2 de febrer_ 19h 
Espai d’Arts Escèniques 
Presentació El Maresme amb la recerca. 
Conversa de Patrick Aloy amb Teresa Vilaró

Dimecres 9 de febrer_ 19h 
Espai d’Arts Escèniques 
La mort a la literatura. Tertúlia literària 
amb Ada Klein Fortuny, Jordi Lara i Martí 
Crespo moderada per Montse Serra

expositiva s’estendrà a l’Hospital Ger-
mans Trias a partir del 19 de novembre. 

Formen el grup de treball estable 
l’equip de Can Manyé, format per Mer-
cè Pomer i Queralt Morros; la científica 
Cristina Vilaplana i els doctors Roger 
Paredes i Lourdes Mateu, de l’equip 
mèdic i investigador de Bonaventura 
Clotet; Nora Ancarola i Jo Milne, crea-

dores amb experiència em en el treball 
en l’àmbit científic, artístic i social; 
l’assagista i crític d’art Manel Guerrero, 
el vídeo artista Adolf Alcañiz. A banda 
cal sumar les aportacions realitzades 
per Ada Klein, Laura Llevadot i Xavier 
Bassas, Celestes Reyna i Laia Torrents, 
des del camp literari, filosòfic, psicolò-
gic i d’experimentació artística. Més 
informació www.alella.cat/in_cert
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Aprovat el nou PMU de La 
Gaietana i el carrer Lleida 

El Ple del 30 de setembre va aprovar 
inicialment el nou Pla de Millora Ur-
bana (PMU) de La Gaietana i el car-
rer Lleida, després que una sentència 
declarés nul·la la reordenació contem-
plada en el POUM. A partir d’un acord 
entre els propietaris i l’Ajuntament, es 
proposa generar dos polígons d’actua-
ció independents, redistribuint l’aprofi-
tament i les càrregues del conjunt entre 
els dos subàmbits, preservant part de 
la planta baixa de La Gaietana com a 
equipament i aconseguint una reserva 
d’habitatge dotacional al carrer Lleida. 
El PMU contempla la construcció de 
18 habitatges al subàmbit de carrer 
Lleida, dels quals sis seran protegits, i 
19 a les plantes superiors i els terrenys 
adjacents de La Gaietana, cinc amb al-

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

Compte enrere per demanar els 
ajuts al lloguer per a joves 
La convocatòria d’ajuts per a joves 
2021 entra a la seva recta final. El 
31 d’octubre finalitza el termini per 
presentar les sol·licituds per aco-
llir-se a aquests ajuts. Es poden be-
neficiar persones menors de 36 
anys empadronades a Alella. Els 
ajuts es van crear l’any 2018 amb 
l’objectiu d’ajudar el jovent a eman-
cipar-se i enguany s’han introduït 
canvis per tal que pugui haver-hi 
més persones beneficiàries. S’han 
ampliat de 22.365 a 34.875€ el 
nivell màxim d’ingressos requerits 
per acollir-se a aquests ajuts quan 
és una única persona sol·licitant. 
També s’han incrementat de 900 a 
1.000€ les rendes mensuals de llo-
guer susceptibles de rebre aquest 
ajut. Més informació a www.alella.
cat/ajutsallloguer.   

Alella es vol incloure en la llista 
de municipis d’habitatge tens 
L’Ajuntament demanarà a la Gene-
ralitat que inclogui Alella en el llis-
tat de municipis considerats de 
mercat d’habitatge tens. Aquesta 
qualificació, que ja s’ha reconegut a 
més de 60 municipis de Catalunya, 
permet contenir els preus del llo-
guer, d’acord amb el que estableix la 
llei de mesures urgents en matèria 
de contenció de rendes en els con-
tractes d’arrendament d’habitatge 
aprovada per la Generalitat el se-
tembre de 2020. Per acollir-s’hi cal 
reunir un seguit de requisits com ara 
que la mitjana del preu del lloguer 
experimenti un creixement sostingut 
clarament a la mitjana de Catalunya 
o que el cost del lloguer superi més 
del 30% del pressupost familiar o 
personal. La mesura es va aprovar 
al Ple del 30 de setembre amb els 
vots en contra de JxCAT i Cs.

El 29 d’octubre nova cita 
amb el banc de sang
El divendres 29 d’octubre els ale-
llencs i alellenques tenen una nova 
oportunitat de mostrar la seva solida-
ritat fent la seva donació al banc de 
sang. S’instal·larà de 17 a 21h a Can 
Lleonart. Per fer la donació cal apun-
tar-se prèviament des d’aquest en-
llaç donarsang.gencat.cat

Canvis d’horari de pagament a 
l’aparcament de Can Lleonart
L’Ajuntament ha introduït modificaci-
ons als horaris dels estacionaments 
regulats per parquímetres que estaven 
en vigor des del passat 9 de setembre, 
per tal d’adaptar-los a la seva situació, 
l’ús que se’n fa i el grau de rotació que 
es persegueix. Així, s’ha decidit escur-
çar les franges de pagament a l’aparca-
ment de Can Lleonart, de manera que 
només funcionarà com estacionament 
regulat en horari de matí de dilluns a 
divendres no festius, de 9 a 14h, amb 

un temps màxim de tres hores. A la tar-
da i els caps de setmana i festius es pot 
aparcar lliurement. 

Els altres dos estacionaments amb 
regulació horària, l’Hort de la Rectoria 
i Santa Eulàlia, mantenen el mateix 
l’horari. L’Ajuntament avaluarà l’ús i el 
funcionament dels tres aparcaments 
durant els mesos vinents, per tal d’es-
tudiar la possibilitat d’establir noves 
tarifes adaptades als veïns i veïnes per 
l’any vinent.

Licitades les obres del Tram A 

L’Ajuntament ha licitat la finalització de les 
obres del Tram A de la Riera que ha de perllongar 
l’actual passeig fins al Camp d’Esports Municipal. 
L’obra ha patit diverses vicissituds que han 
impedit l’execució en els terminis previstos. El 
pressupost de licitació és de 168.000 euros i es 
preveu un termini d’execució d’un mes a comptar 
des de l’inici dels treballs. La convocatòria per 
presentar ofertes és oberta fins al 13 d’octubre. 

gun nivell de protecció. Així, es planteja 
la rehabilitació integral de la masia des 
de la iniciativa privada amb la dotació 
d’un sostre addicional que garanteixi la 
preservació del patrimoni i la viabilitat 
econòmica dels dos subàmbits.

Plànol de reordenació del subàmbit del carrer Lleida. Plànol de reordenació del subàmbit de La Gaietana. 
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Set projecte de cooperació rebran ajuts alellencs
L’Ajuntament destina enguany 40.975€ 
a finançar set projectes de cooperació 
al desenvolupament que es duen a ter-
me a Gàmbia, Guatemala, Mèxic, Ca-
merun, Bolívia, Nicaragua i Algèria. Els 
ajuts procedeixen del 0,7% del pressu-
post d’ingressos ordinaris destinats a 
cooperació internacional.
 
La lluita contra la mutilació genital i els 
matrimonis infantils
Per erradicar unes pràctiques tradicio-
nals tan arrelades a Gàmbia com la 
mutilació genital femenina i el matri-
moni infantil, i millorar l’atenció de les 
seves conseqüències, cal formar els 
agents de salut del territori i incidir en 
les famílies gambianes. Aquest és un 
dels objectius que persegueix la Funda-
ció Wassu-UAB. L’Ajuntament col-
labora amb 6.370€.

Escola adaptada a la diversitat funcional
L’objectiu del projecte és la construcció 
d’una escola adaptada a les necessi-

tats especials a la regió d’Aguacatán, a 
Guatemala, on no hi ha centres educa-
tius adaptats. És un projecte de la Ges-
tora de Recursos per al Desenvolupa-
ment del Discapacitat que l’Ajuntament 
ajuda amb 6.000€.

Atenció a la salut mental
La Comunitat Terapèutica del Maresme  
promou un projecte d’atenció a la salut 
mental i a les greus problemàtiques 
psicosocials derivades de la violència 
de gènere i les drogodependències al 
municipi de Puerto Cabezas, a Nicara-
gua. El projecte rebrà un suport de 
6.000€.

Medicaments pel poble sahrauí
El projecte de Medicus Mundi Medi-
terrània pretén enfortir el funciona-
ment del laboratori de producció de 
medicaments, que ja porta en funcio-
nament 22 anys, als campaments de 
sahrauís de Tindouf, a Algèria. L’Ajun-
tament hi contribueix amb 6.000€.

Ajudes pel jovent de Chiapas
La Fundació Tercer Món treballa per mi-
llorar la situació social i econòmica del 
jovent de la zona de Chiapas amb una 
perspectiva global que va des del foment 
de les iniciatives econòmiques  a la for-
mació en promotors de salut. L’Ajunta-
ment hi contribueix amb 6.000€.

Suport al cooperativisme rural femení
Enfortir el funcionament de les coope-
ratives rurals de dones de Camerun 
que conreen mandioca, a través d’ei-
nes i formació tècnica, és el treball 
d’Agermanament sense Fronteres que 
l’Ajuntament subvenciona aquest any 
amb 6.000€. 

Recuperació de sistemes de subsistència
El Centre d’Estudis Amazònics treballa 
per recuperar sistemes sostenibles i 
tradicionals de subsistència com la pis-
cicultura entre els joves de Moxos, a 
Bolívia. Alella aportarà enguany a 
aquest projecte 4.604€.

Mirades al Món tractarà les desigualtats sanitàries  
·······················································································································································
Les 13es Jornades de Cooperació Internacional es faran del 24 al 27 d’octubre. 

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

La crisi del coronavirus ha accentuat i ha 
posat en relleu el desequilibri i les desi-
gualtats de la sanitat a diferents punts 
del planeta. El Nord i el Sud no estan 
vivint de la mateixa manera aquesta crisi 
sanitària. El subministrament de vacu-
nes, les mesures higièniques i preventi-
ves, l’atenció a pacients, els materials 
sanitaris, les proves d’antígens o els 
ajuts a les persones damnificades es 
concentren sobretot en els països del 
nord global, però no s’han estès als paï-
sos empobrits on la major part de la po-
blació no té encara accés a les vacunes. 

Aquesta cruenta i injusta situació 
és un dels temes que es tractaran a les 
13es Jornades de Cooperació Interna-
cional de Mirades al Món. Es farà a 
través d’una taula rodona programada 

per al 25 d’octubre a les 19h en la 
qual participaran el doctor Jordi Gó-
mez, del Departament d’Infectologia 
de la Unitat de Salut Internacional 
Drassanes, i Ángel Huélamo, director 
de Farmacèutics sense Fronteres. 

La Festa de la Cooperació Internacional 
Les Mirades al Món arrencaran diu-
menge 24 d’octubre amb la Festa de la 
Cooperació Internacional. Un espai de 
trobada en què es podran conèixer de 
primera mà els set projectes de desen-
volupament que rebran enguany el su-
port dels alellencs i alellenques. A la 
festa també es podrà participar en la 
gimcana del 0,7% i participar en el 
sorteig de productes de comerç just i 
gaudir de la performance In itinere (El 

viatge), d’Stefano D’Argenio. Les Jor-
nades s’acomiaden el 27 d’octubre 
amb la projecció de la pel·lícula The 
constant gardener. Les Jornades estan 
organitzades per la Comissió de Coope-
ració Internacional. Més informació a 
www.alella.cat/miradesalmon. 

La Festa de la Cooperació es farà diumenge 24 d’octubre. 
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····················································································································································································································································

Nou queixes a la Sindicatura 
Municipal de Greuges en dos anys
A la darrera sessió plenària de 
l’Ajuntament, celebrada el 30 de 
setembre, es van retre compte dels 
informes de la Sindicatura Munici-
pal de Greuges d’Alella dels anys 
2019 i 2020. En els dos exercicis 
s’han recollit un total de nou quei-
xes: quatre es van resoldre favora-
blement, altres quatre es van deri-
var a altres serveis o administracions 
(com l’OCU o l’ORGT) i una va ser 
rebutjada per manca de fonament. 
L’Ajuntament està ultimant el pro-
cés per a l’elecció de la persona que 
haurà de substituir a Raúl Morales, 
que va presentar la seva renúncia 
voluntària el juny de 2021. La fun-
ció primordial de la Sindicatura Mu-
nicipal de Greuges és defensar els 
drets fonamentals i les llibertats 
públiques dels veïns i les veïnes en 
les seves relacions amb l’Ajunta-
ment.

Més d’una vintena d’actuacions 
policials per consum de drogues
A l’estiu s’intensifiquen els controls 
policials contra el consum drogues 
a la via pública, més freqüent en 
aquesta època de l’any. Des de 
l’inici de l’estiu, la Policia Local ha 
realitzat 24 intervencions de comís 
de substàncies estupefaents a dife-
rents espais, principalment parcs o 
zones d’esbarjo. La major part de 
les actuacions són per consum de 
substàncies a la via pública, un fet 
que està prohibit i que ha suposat 
la denúncia de les persones que 
estaven consumint. La intervenció 
més destacada es va produir el 4 
de setembre quan els agents van in-
tervenir, després de ser alertats per 
una discussió de trànsit, un planter 
amb 717 plantes de marihuana.  
Amb aquestes intervencions polici-
als es pretén reduir el consum de 
substàncies estupefaents a la via 
pública o el seu tràfic.

Primeres jornades de salut mental 
···································································································
Del 10 al 12 de novembre, es debatran les responsabilitats ètiques en 
l’acompanyament a persones en estats alterats de consciència. 

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

Els dies 2, 3 i 4 de novembre 
tornen les Jornades d’Ocupació 
Amb el títol “Coneix l’ac-
tual mercat de treball, 
les setenes Jornades 
d’Ocupació d’Alella, El 
Masnou i Teià se cele-
bren el 2, 3 i 4 de no-
vembre i estaran vincula-
des al programa de 
formacions per a ocupaci-
ons amb futur que els tres 
municipis enceten aquest 
mes d’octubre. Aquestes for-
macions se centren en els sec-
tors de la logística, el comerç i la nete-

Els problemes de salut mental són 
cada dia més palpables a la nostra so-
cietat. La crisi sanitària, social i econò-
mica derivada de la pandèmia ha 
agreujat aquesta situació, alhora que 
s’estan enllestint canvis legislatius en 
aquest àmbit i s’intensifica el debat so-
bre com cal afrontar els estats alterats 
de consciència. 

Per tal de facilitar espais de reflexió 
i debat sobre aquest àmbit, que d’una 
manera o un altre afecta tota la ciuta-
dania, l’Ajuntament organitza, a través 
de la Regidoria de Salut, Ocupació i 
Ciutadania, les primeres Jornades de 
Salut Mental. Se celebraran els dies 
10, 11 i 12 de novembre i se centraran 
especialment en les responsabilitats 
ètiques en l’acompanyament a perso-
nes en estats alterats de consciència. 

Les jornades, que comptaran amb 
la participació de reconeguts especia-
listes s’adrecen a un públic especialit-
zat i també a tota la ciutadania que 
tingui interès en aquest tema. El pro-
grama inclou laboratoris de diàleg, col-
loquis, xerrades, cinefòrum, recital de 

poesia i l’espectacle La balada de Lady 
Lup, a càrrec de La Trigulga dels Fútils. 
A més, des de la Regidoria d’Adoles-
cència i Joventut s’han programat dues 
activitats: una adreçada a joves i ado-
lescents i una altra pensada per a famí-
lies. La participació en les Jornades és 
gratuïta, però cal fer inscripció prèvia. 
Més informació i inscripcions a www.
alella.cat/jornadessalutmental.

ja, tres àmbits que tindran presència a 
les jornades gràcies a la participació 

d’empreses dels tres sectors. El pro-
grama comptarà amb experts en 

recursos humans de consultories i 
d’empreses de diferents sectors, 

per explicar què busquen les 
empreses, quines demandes 
hi ha al mercat de treball i 

com aconseguir o millorar la 
feina. Les Jornades es faran 

en format presencial. Més in-
formació i inscripcions a www.

alella.cat/jornadesocupació.

Jornades de 

Salut 
Mental

10/11/12
novembre
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Campanya informativa per 
millorar la recollida selectiva 
L’Ajuntament posa en marxa a mit-
jans octubre una campanya de sen-
sibilització ambiental per millorar la 
recollida selectiva i l’ús dels conte-
nidors. Aquesta actuació s’emmar-
ca dins de la campanya “Mou-te 
pels residus” que s’ha posat en 
marxa aquest any i que inclou xer-
rades informatives mensuals relaci-
onades amb la recollida de residus 
i també altres activitats com a jor-
nades de neteja a l’espai públic o 
visites a les plantes de tractament. 
Aquesta nova acció es desenvolu-
parà durant un mes, fins a mitjans 
desembre, i busca el contacte di-

recte amb la ciutadania a través 
d’informadors/es ambientals que 
visitaran directament els establi-
ments comercials i parlaran amb 
els veïns i veïnes dels diferents bar-
ris del poble. A més d’aclarir dubtes 
o fer les explicacions que es reque-
reixen, també es lliurarà un fulletó 
que recull informació rellevant i 
d’interès relacionada amb cadascu-
na de les fraccions de residus.  
L’objectiu principal d’aquesta cam-
panya informativa directa és aug-
mentar el percentatge de recollida 
selectiva al municipi, que enguany 
ja supera el 55% del total de resi-
dus generats. També es vol fomen-
tar l’ús correcte dels contenidors i 
dels diferents serveis de recollida 
gratuïts existents, per ajudar a erra-
dicar comportaments incívics molt  
habituals al municipi, com la pre-
sència de capses de cartó sense 
plegar a terra o l’abandonament de 
trastos, restes verdes i residus volu-
minosos al carrer. www.alella.cat/
moutepelsresidus.

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

L’Ajuntament aplicarà a partir del gener 
de 2022 un sistema de tarifació social 
a les quotes d’escolarització i de menja-
dor fix a la Llar d’Infants Municipal Els 
Pinyons. Amb aquesta mesura es pre-
tén aconseguir que les famílies paguin 
en funció de la seva capacitat econòmi-
ca i dels membres de unitat familiar.

L’objectiu d’aquesta mesura és in-
troduir la progressivitat en el finança-
ment d’aquest servei públic, de manera 
que cada família pagui la taxa correspo-
nent en consonància amb la seva situa-
ció econòmica. La quota de cada famí-
lia es calcula tenint en compte la suma 
de la Base Imposable General (casella 
435 de la declaració IRPF) i la Base 
Imposable a l’Estalvi (casella 460 de la 
declaració IRPF). 

A partir de gener de 2022, la quota 
general serà de 330€ mensuals (215 

Tarifació social a la llar d’infants 
municipals Els Pinyons 

euros d’escolarització i 115 de menja-
dor fix). A partir d’aquesta quota s’es-
tableixen sis trams diferenciats, calcu-
lats en funció del nombre de persones 
que conformen la unitat familiar. Així 
les famílies podran beneficiar-se de 
bonificacions en la quota inicial que 
van de 10 al 90% en funció del tram 
corresponent a cada unitat familiar. 

Els descomptes s’aplicaran a partir 
del gener, però caldrà presentar la sol-
licitud i la documentació requerida per 
acollir-se a les bonificacions abans del 
19 de novembre. 

La Llar d’Infants Municipal ha en-
viat informació a totes les famílies 
usuàries amb els detalls d’aquest nou 
sistema de tarifació social i la manera 
en què s’aplicarà. 

Més informació a www.alella.cat/
elspinyons. 

El curs arrenca amb mascareta 
Un total de 1.256 alumnes van tornar a 
les aules dels centres públics d’Alella el 
13 de setembre, en el tercer curs marcat 
per la pandèmia. A segon cicle d’infantil 
i primària, les dues escoles públiques 
incrementen l’alumnat amb 28 alumnes 
més que en curs anterior: 466 a L’Escola 
Fabra i 231 a l’Escola La Serreta. Pel 
que fa a l’ensenyament secundari, el 
curs s’enceta amb 559 alumnes: 335 
als cursos obligatoris de l’ESO, 154 als 
dos cursos de Batxillerat i 70 als cicles 

formatius (46 al Cicle Formatiu de 
Grau Mitjà d’Activitats Comercials i 24 
al Cicle Formatiu de Grau Superior de 
Màrqueting i Publicitat en Enologia).

El 13 de setembre també van co-
mençar les classes els 28 alumnes 
matriculats als dos perfils professio-
nals —hoteleria i vendes— del Progra-
ma de Formació i Inserció del Pla de 
Transició al Treball del Baix Maresme 
que promouen els ajuntaments d’Ale-
lla, Montgat i Tiana.

En aquest inici de curs es mante-
nen algunes de les mesures de segure-
tat aplicades durant el curs anterior, 
però s’eliminen d’altres. La mascareta 
continua sent obligatòria a partir de 1r 
de primària a l’interior de les aules. Al 
pati, dins del mateix grup de convivèn-
cia estable, no cal dur la mascareta. 
L’alumnat vacunat amb la pauta com-
pleta no haurà de fer quarantena en el 
cas que sigui contacte estret d’un posi-
tiu. 
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El Ple del 30 de setembre va aprovar el 
primer Pla Director de Participació 
d’Alella, un instrument que planifica a 
mitjà termini l’acció global del govern 
en matèria de participació. És una eina 
que implica tota l’organització munici-
pal perquè estableix el marc general, 
els principis i els valors que sustenten 
el model de participació municipal i 
l’estratègia i la metodologia a seguir en 
els diferents mecanismes i projectes 
participatius. 

El Pla s’ha realitzat en dues fases. 
A la primera, durant el 2020, es va fer 
la diagnosi i a la segona, al llarg de la 
primera meitat del 2021, s’han recollit  
les línies estratègiques i els objectius 
que emmarquen aquest Pla. El docu-
ment final és fruit del debat dins de 
l’àmbit intern —amb càrrecs electes i 
personal tècnic/administratiu de l’Ajun-
tament— i també s’han recollit propos-
tes des les associacions i el Consell de 
Poble. L’aprovació del Pla és una de les 
accions previstes al Pla d’Actuació Mu-
nicipal 2019-2023 i el seu desenvolu-
pament ha de contribuir a avançar cap 
a un model de govern obert, afavorir la 
transparència, el rendiment de comp-
tes i la participació ciutadana. 

Llum verda al primer Pla Director 
de Participació d’Alella
···································································································
Fomentar la cultura participativa és un dels principals objectius del Pla. 

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

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

El 15 d’octubre, nova jornada de 
neteja d’espais públics 
La Regidoria de Medi Ambient i 
Sostenibilitat ha programat una 
nova jornada de neteja de zones 
verdes per al divendres 15 d’octu-
bre. La neteja es durà a terme de 
17 a 19h a diversos espais naturals 
del municipi i en aquesta ocasió es 
vol implicar especialment a les fa-
mílies perquè els punts de trobada i 
sortida seran els propers a l’Escola 
Fabra i l’Escola La Serreta, tot i que 
l’activitat és oberta a tothom. La 
neteja es farà a la zona del Bosquet 
i la Vall de Rials i a les zones verdes 
de La Serreta. La participació en la 
jornada de neteja és un dels reptes 
de la campanya Mou-te pel Zero. Es 
recomana a totes les persones que 
hi participin que es descarreguin 
l’aplicació d’aquesta campanya per 
poder prendre part en el proper sor-
teig de premis que es farà el 15 de 
novembre. A la primera jornada de 
neteja, que es va fer el 8 de maig, 
van participar una vintena de perso-
nes voluntàries que van recollir 210 
kg de brossa al Bosquet i a Nova 
Alella. Es recomana fer inscripció 
prèvia a www.alella.cat/femneteja

Talats una quinzena d’arbres del 
cementiri per risc de caiguda 
L’Ajuntament ha dut a terme la tala 
d’una quinzena d’arbres —13 pins 
i 2 eucaliptus— que estaven situats 
en un dels laterals del cementiri per 
motius de seguretat, ja que per la 
seva inclinació suposaven un risc 
per les cases de l’entorn i per al 
carrer i els serveis de la zona. En 
els mesos vinents es preveu dur a 
terme una campanya de plantació 
d’arbrat a diversos punts del muni-
cipi, tant per reposar baixes que hi 
ha hagut en els últims anys a la via 
pública com per dotar d’ombra al-
gunes zones verdes, parcs o equi-
paments. La Regidoria de Medi 
Ambient i Sostenibilitat està valo-
rant les ubicacions i la despesa 
econòmica d’aquesta inversió. L’ar-
brat de la via pública el formen uns 
4.100 exemplars de gairebé vui-
tanta espècies diferents que estan 
situats en carrers, avingudes, pas-
sejos, rambles i altres espais pú-
blics. 

Tres objectius estratègics bàsics: 
• Garantir la participació i la transpa-

rència, fent-les extensives a totes les 
àrees de gestió de l’Ajuntament.

• Millorar els espais i els processos de 
participació amb l’elaboració d’una 
agenda temàtica i la planificació de 
futures accions participatives.

• Fomentar la cultura participativa a 
l’administració i a la ciutadania, dins 
de l’àmbit associatiu i individual. 

Sis línies estratègiques: 
• Millorar l’organització interna per 

afavorir una administració més rela-
cional i transparent. 

• Millorar la comunicació multidirecci-
onal.

• Revisar i millorar el sistema d’òrgans 
i espais de participació.

• Impulsar els processos participatius 
en temes centrals del poble.

• Consolidar l’Àrea de Participació i 
Transparència i transversalitzar la 
participació dins l’Ajuntament.

• Potenciar el teixit associatiu i la par-
ticipació a títol individual.

El Pla contempla més una trentena 
d’objectius i prop d’un centenar d’acci-
ons per assolir les línies estratègiques. 

Preparatius per al Consell d’Infància
Una de les primeres accions del Pla Di-
rector de Participació serà la creació 
del Consell d’Infància. Aquest nou òr-
gan de participació, que es preveu que 
pugui constituir-se el primer trimestre 
de 2022, permetrà que els nens i les 
nenes d’Alella, d’entre 10 i 13 anys, 
col·laborin activament en la millora del 
poble, aportant idees, opinions i pro-
postes. El contingut i el reglament de 
funcionament d’aquest òrgan es farà a 
partir de les aportacions dels alumnes 

de 5è i 6è de primària que viuen o es-
tudien a Alella. Prèviament es faran 
diferents sessions de treball amb per 
donar a conèixer les funcions d’aquest 
consell, conèixer altres experiències si-
milars i reflexionar sobre la importàn-
cia de la participació. 

El 28 de novembre es farà una tro-
bada entre infants d’Alella i represen-
tants del consells d’infància d’altres 
municipis del Maresme per conèixer de 
primera mà les seves experiències. 
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L’Àgora ha tornat a obrir portes a mit-
jans setembre amb una imatge renova-
da i moltes ganes de ser un espai de 
referència i trobada per a adolescents i 
joves del municipi. L’activitat presenci-
al es reprèn en un entorn renovat: pin-
tura blanca, mobles i jocs de taula 
nous, canvi d’imatge i de nom, i energi-
es renovades i amb ganes que tothom 
trobi el seu lloc en aquest espai com-
partit a les Antigues Escoles Fabra. 

L’horari de l’Àgora és de dilluns a 
divendres de 16 a 20h. Per al jovent 
que tingui ganes de xerrar, estudiar, ju-
gar o passar l’estona, aquest és el seu 

···································································································
L’espai recupera les activitats presencials i presenta la nova programació. 

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

L’Àgora obre portes 

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

Llegir teatre, nova proposta 
cultural de l’Ajuntament 
La Biblioteca Ferrer i Guàrdia junta-
ment amb l’Espai d’Arts Escèniques 
enceten aquest mes d’octubre una 
nova proposta cultural: el club de 
lectura Llegir teatre. Es tracta d’un 
projecte impulsat per la Generalitat 
i el Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC) amb l’objectiu de promoure 
la lectura i el coneixement de la lite-
ratura dramatúrgica. En aquest club 
es llegiran i debatran textos d’espec-
tacles que formaran part de la pro-
gramació del TNC, amb l’oportuni-
tat de poder assistir-hi als mateixos 
amb avantatges especials i a una 
trobada de clubs de lectura Llegir el 
Teatre al final de la temporada. La 
Biblioteca oferirà les obres teatrals 
als participants del club i s’organit-

zarà una trobada amb un conductor 
per debatre i parlar del text teatral. 
La primera lectura d’aquesta tem-
porada 2021/2022 serà La Víctor 
C., d’Anna M. Ricart, dirigida per 
Carme Portaceli, en programació al 
TNC del 30 de setembre al 7 de no-
vembre. La trobada del club tindrà 
lloc el 19 d’octubre a les 19 h a 
l’Espai d’Arts Escèniques i serà con-
duïda per l’Elisenda Guiu. L’assis-
tència és gratuïta, però cal fer ins-
cripció prèvia abans del 30 de 
setembre a  b.alella.fg@diba.cat.

S’apropa el Correllengua
La Regidoria de Cultura està enlles-
tint els preparatius per rebre el Corre-
llengua 2021. Aquesta iniciativa, 
promoguda per la Coordinadora d’As-
sociacions per la Llengua Catalana 
(CAL), dedica la seva 25a edició a 
homenatjar l’escriptora periodista al-
coiana Isabel-Clara Simó. A Alella el 
12 de novembre, l’escriptora Núria 
Cadenes parlarà sobre l’obra i la vida 
d’una de les principals figures de la 
literatura catalana. Més informació 
www.alella.cat/correllengua.

lloc, a més a més es fan tallers de krav 
magà, scooter i dansa urbana.

Festa de retrobament
Per celebrar la tornada i l’inici de les 
activitats presencials, l’Àgora va orga-
nitzar un acte de benvinguda i retroba-
ment el 30 de setembre, amb batalla 
de rap, torneig de futbolí, billar i ping-
pong, música i pica-pica. La trobada 
també va servir per fer la presentació 
de la nova programació de tardor de 
l’Àgora Jove i de l’Àgora Adolescent.
Podeu consultar l’oferta de càpsules i 
tallers a www.alella.cat/agora 

Més de 600 persones inscrites 
als cursos de Can Lleonart 
La represa de les activitats presencials 
a Can Lleonart ha tingut molt bona 
acollida per part dels usuaris i usuàries 
habituals d’aquest centre cultural de 
referència al Maresme. Al tancament 
d’aquesta edició d’El Full ja s’havien 
apuntat als cursos i tallers i sortides de 
del programa de tardor més de 600 
persones. 

La majoria de les propostes han 
omplert totes les places, però encara 

quedaven algunes vacants a alguns 
dels cursos d’anglès, alemany, italià i 
informàtica. 

La reserva d’entrades per assistir a 
les tertúlies programades es gestionen 
a través de la plataforma alella.koo-
bing.cat/ i es poden adquirir tres set-
manes abans de l’esdeveniment. Les 
tertúlies es faran a l’Espai d’Arts Escè-
niques Casal d’Alella. Més informació a 
www.alella.cat/canlleonart.  

L’equip de l’Àgora va celebrar amb el jovent la renovació de les instal·lacions i la tornada a l’espai. 
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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 El problema de l’habitatge a Alella

Aquest últim Ple es va aprovar una mesura estèril i 
amb finalitat merament electoralista: limitar el preu 
de lloguer a Alella.

Podria semblar una mesura bona degut a les difi-
cultats per poder trobar un lloguer al poble, tan joves 
com no tan joves, però la realitat és una altra.

L’any 2020 es va aprovar una llei que pretenia 
frenar l’especulació del preu del lloguer tot limitant-lo 
segons uns barems establerts. Es buscava que els 
llogaters tinguessin estabilitat en els seus contractes 
i les renovacions dels mateixos no es convertissin en 
un calvari econòmic. Un any i mig després de la me-
sura hem perdut més del 20% de l’stock de vivendes 
en lloguer per només una baixada del 5’7% en el 
seu preu. Un desastre que l’alcaldessa de Barcelona 
afirmava que el preu només es podria resoldre amb 
un parc d’habitatge de lloguer públic. Tota la raó.

La mesura aprovada per ERC i Gent d’Alella 
afectarà el nostre poble de forma negativa: només 
un 10% dels habitatges d’Alella són de lloguer. 
Menys del 30% d’aquests habitatges es podran 
acollir a la norma per les seves dimensions. Si a 
més a més seguim les tendències produïdes a tota 
Catalunya, veurem reduït aquest minso parc en un 
20% en poc menys d’1 any. Realment saben el que 
fan a banda de buscar un titular?

Al costat de les persones 

Un dels aspectes que dóna sentit a la nostra tasca 
com a servidors i servidores públiques és treballar 
per contribuir a millorar la qualitat de vida de la 
ciutadania d’Alella i fer-ho des de tots els àmbits, 
l’educació, l’urbanisme, la cultura, l’esport, la gent 
gran, la gent jove, etc. vetllant sempre per la igual-
tat, la inclusió i la diversitat i posant el màxim es-
forç per atendre les necessitats que sorgeixen, en 
definitiva estar al costat de les persones. 

Aquest final de setembre, hem presentat al 
Ple, i s’ha aprovat per unanimitat, una Declaració 
Institucional per al reconeixement públic del dol 
perinatal, gestacional i neonatal. Volem estar al 
costat de les persones i de les famílies que han pa-
tit i pateixen la pèrdua d’un ésser estimat en mort 
perinatal, gestacional i neonatal i facilitar-les-hi 
l’acompanyament necessari. 

Malauradament ens trobem davant d’uns dels 
dols més silenciats que hi ha, encara que succeeix 
més sovint del que ens podem imaginar, fins a 
arribar quasi a la seva invisibilització social. Hem 
emprès una sèrie d’accions que seran d’ajuda per 
pal·liar aquestes experiències de vida tan traumàti-
ques. Al Cementiri municipal hi haurà un espai per 
al record d’aquests nadons amb una escultura de 
l’artista alellenca Fili Plaza que s’inaugurarà el pro-

Si la manera és més habitatge públic, fet que 
en el Ple l’alcalde Almendro assumia com a cert, 
la pregunta és: Per què destinem recursos a un 
nou parc (el de la Serreta) en lloc d’invertir en més 
habitatges públics? Per què hem d’esperar que els 
privats resolguin la nul·la capacitat de gestió del 
govern alellenc?

La manca d’autocrítica del govern d’Almendro 
amb l’ajuda de Gd’A els fa afirmar que tenim un 
poble més net, més segur i millor conservat que 
abans. De veritat poden afirmar el que diuen? Nos-
altres sabem que no i estem convençuts que es po-
den fer moltes més coses:

- Dotar de més recursos a la neteja en lloc 
de crear llocs de treball públic innecessaris com 
una nova Cap d’Alcaldia i el seu Gerent (més de 
150.000 eur a l’any per no res)

- Revisar i actuar sobre l’estat dels carrers i les 
voreres, en lloc de gastar més diners en una nova 
infraestructura lúdica

- Invertir en tecnologia per vetllar per la segure-
tat del poble i justificar així la pujada del 10% en 
l’IBI i les zones blaves aparegudes aquest estiu i no 
per pagar sous de regidories de govern.

Sabem que una gestió millor és possible i treba-
llem per a que així sigui.

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 

per dia 16 d’octubre i Alella se sumarà a la com-
memoració del Dia Internacional del Dol Perinatal, 
Gestacional i Neonatal, cada 15 d’octubre (com a 
data referent). També comptarem amb la veu de 
la doctora en Psicologia i experta en dol perinatal 
i gestacional, Teresa Pi-Sunyer, en un col·loqui que 
es farà el dia 13 d’octubre. 

Estar al costat de les persones, en aquest cas, 
és també fer tot allò que estigui a les nostres mans 
per tal de donar reconeixement i acompanyament 
a les persones i famílies que viuen aquest dol, 
propiciant que no ho visquin en soledat. I això ho 
farem possible des del projecte transversal Ale-
lla Poble Cuidador on hi ha, des d’ara, un grup 
d’acompanyament emocional per a les persones i 
famílies que han patit una pèrdua d’aquest tipus, 
proposant un espai d’acollida i suport on es pugui 
compartir l’experiència pròpia amb la d’altres per-
sones que passen per un tràngol similar i que això 
els ajudi en el seu procés de dol. 

A Alella, seguirem promovent les accions que 
siguin necessàries per donar veu a aquest “dol si-
lenciat”, sumant-nos sempre que calgui a aquelles 
iniciatives que portin al seu reconeixement social a 
tots nivells.

Esteve Garcia-Ossorio 
garciaossobe@alella.cat 

Natàlia Brenes
brenescn@alella.cat 
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ALTERNATIVA PER ALELLA-CUP

GENT D’ALELLA Fem feina

Des de l’Ajuntament i a la nostra Regidoria d’Ocu-
pació, ens preocupa la gent que busca feina. Per 
això estem endegant diferents iniciatives que espe-
rem portin a bon camí les necessitats de les per-
sones.

Durant aquest 2021, dins del servei a les per-
sones s’ha creat un espai; el club de la feina. Un 
espai d’accés lliure i gratuït que es posa al servei de 
les persones desocupades o que volen fer un canvi 
en la seva vida professional.

Tanmateix, durant aquest proper i últim trimes-
tre de l’any, començarà un projecte compartit amb 
les poblacions de El Masnou i Teià, basat en For-
macions per a les ocupacions del futur, vinculades 
a les ocupacions que es preveuen tindran més de-
manda a curt i mig termini. 

Els sectors escollits per a aquestes formacions 
han estat el comerç, la logística i el servei de la 
neteja.  Ocupacions que han crescut en demanda 
a causa dels canvis provocats per la COvid-19 i 
l’evolució en si mateix del mercat laboral.

Aquestes formacions, totalment gratuïtes, es re-
alitzaran en espais i aules de El Masnou i Alella, i 
s’iniciaran aquest octubre per donar-les com a fina-
litzades a principis del 2022. 

I què millor que aquesta formació la vinculem 

Mark Ullod 
ullodlm@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

El Pla de Lleida/Gaietana (1a part)

A l’últim Ple Municipal es va sotmetre a de-
bat i votació la Proposta de l’Alcaldia sobre 
aprovació inicial de la Modificació del POUM 
als àmbits del carrer Lleida i de La Gaietana  
Alternativa per Allella/CUP hi va votar en con-
tra, sobretot, per la proposta d’ordenació i 
d’aprofitaments de La Gaietana. Us oferim un resum 
de la postura de l’Assemblea expressada al Plenari: 
Considerem que la modificació traeix l’esperit i els ob-
jectius del POUM pel que fa al destí d’aquesta finca. 
El POUM preveia la cessió integral de la propietat 
com a espais lliures i equipament públic de referèn-
cia per als barris d’Alella de Mar, amb la clau 5.  
És cert que la sentència invalidava el sector dis-
continu i abocava l’Ajuntament, com a agent 
planificador, a crear dos sub-àmbits i a equili-
brar les càrregues i beneficis en cadascun d’ells. 
El redactor del document sostè en diver-
ses ocasions al llarg del text que la sentència 
obligava, en cas que l’Ajuntament perseve-
rés en els seus objectius, a expropiar la finca. 
En concret, diu: “la Sentència 886 estableix per a 
l’obtenció de la masia el mecanisme d’expropiació 
i les finances municipals no hi poden fer front. 
No només no poden fer front a una hipotètica ex-
propiació sinó considerant complementàriament 

durant el mes de novembre, i com cada any, a les 
VII Jornades d’ocupació d’Alella, El Masnou i Teià. 
Aquest any les jornades estaran vinculades a pro-
jectes de formacions per les ocupacions de futur, 
per conèixer l’actual mercat de treball, on els con-
ferenciants seran representants i especialistes de 
l’àmbit dels Recursos Humans de diferents empre-
ses i sectors. 

Des de la Regidoria, esperem i desitgem puguin 
ser jornades i formacions de profit, doncs el nostre 
objectiu es ajudar a la gent en el seu desenvolupa-
ment professional i personal . 

Salut i feina!!
 

les despeses que resultarien necessàries per por-
tar a terme la rehabilitació integral i la dotació 
de l’edifici d’un ús específic”. I conclou que “la 
qualificació [d’equipament] suposaria una ame-
naça a la viabilitat econòmica del consistori”. 
Hem d’entendre que aquestes afirmacions se sus-
tenten en una taxació del valor real de la propie-
tat i en un estudi econòmic-financer dels recur-
sos públics en el marc del POUM, i, per tant, de 
la seva vigència temporal, que no ho hem sabut 
localitzar ni veure enlloc. Per tant, hem de pres-
suposar que es tracta d’una sospita o de meres 
conjectures, però no pas d’un fet substanciat.  
En comptes d’obtenir la titularitat plena de la 
propietat, l’Ajuntament es declara satisfet amb 
la cessió de 420 metres quadrats de sostre ubi-
cats en la planta baixa de la masia. S’hi des-
tinaran a equipaments, sense precisar quins. 
En aquest punt, interessa assenyalar que la cessió de 
la planta baixa és parcial, i que la societat Creperia 
SA es reserva mil metres quadrats corresponents al 
vestíbul i la caixa d’escales, de manera que la forma 
que adopta les dependències cedides en limiten i 
condicionen l’ús i l’aprofitament públic que se’n farà.  
Continuarà al proper Full. Moltes gràcies i bona 
tardor!

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 #SOMAlternativa 

Constituït a Barcelona, el 6 de juny de 2021, el Go-
vern Alternatiu de Catalunya és una iniciativa que, 
a imatge dels “shadow cabinets” característics de 
la política britànica i inspirada en el Govern Alter-
natiu impulsat pel president Pasqual Maragall l’any 
2000, neix com a instrument per fer una oposició 
rigorosa i constructiva, de país, i impulsar una al-
ternativa real a la coalició independentista vigent.

El Govern Alternatiu que lidera Salvador Illa 
contribuirà, des de l’oposició, a fer avançar el país:
1. A partir del seguiment crític i la fiscalització d’un 

Govern de la Generalitat nascut d’una fórmula 
fracassada i amb les prioritats equivocades.

2. Impulsant canvis, solucions i configurant una 
alternativa al Govern de la Generalitat amb pro-
postes d’actuacions i polítiques públiques.

3. Oferint mà estesa i col·laboració a l’Executiu en 
les qüestions d’interès general i disponibilitat 
màxima per arribar a grans acords i pactes de 
país.
El Govern Alternatiu neix amb el convenciment 

que Catalunya, després de 10 anys de decadèn-
cia, no pot perdre més temps, i amb la certesa que 
les darreres eleccions autonòmiques van marcar un 
punt d’inflexió, l’obertura d’una nova etapa política 
a Catalunya.

Cristòbal Zueras
zuerasrc@alella.cat

Ya no es tiempo de pandemia

Con sólo 3 casos detectados en los últimos 14 dias 
y sin bajar la guardia, podemos decir que ya no es 
tiempo de pandemia.

Desde marzo del 2020 hasta ahora, solo hemos 
oído lamentaciones desde Alcaldia de la gran crisis 
que ha provocado la pandemia, viendo las sane-
adas cuentas municipales, ponemos en duda que 
eso se haya producido en Alella.

Aunque se aprobaron ayudas en el 2020, este 
año en curso no se ha convocado ninguna, quizás 
los alellenses somos inmunes a la pandemia, …y 
puestos a recordar, no se agotaron todos los recur-
sos que se presupuestaron…seria hora de revertir 
en el pueblo los impuestos que paga??....

Siguen desiertas las ayudas para el alquiler, no 
consigue el gobierno municipal dinamizar  el merca-
do y controlar los precios con medidas innovadoras, 
es más,  en el último pleno, no se les ocurre a ERC, 
CUP, GdA i el PSC otra cosa que aprobar la solicitud 
a la Generalitat la declaración de Alella como mu-
nicipio con mercado de vivienda tenso….al amparo 
de una ley recurrida ante el Tribunal Constitucional 
por no tener competencias la Generalitat y que no 
ha demostrado su eficacia en ningún otro lugar…..

Parece que la propuesta que hicimos el año 
anterior de ampliar terrazas y permitir nuevas ha 

tenido una magnífica acogida, y se consolidará, 
aunque lamentamos que el Ayuntamiento vuelva a 
cobrarles la TASA (que supone una recaudación de 
5.000€ al año).

Seguimos esperando la adaptación de la nor-
mativa de VMP, haciendo  obligatorio el casco, el 
registro municipal y un seguro de los vehículos.

Y nos alegramos de que la propuesta que for-
mulamos para disminuir gastos en los presupues-
tos del 2021 cambiando el alumbrado público por 
luminaria de LEDs  haya sido por fin aprobado, eso 
reducirá el consumo y por tanto el gasto eléctrico.

 Recuperado el piso okupado propiedad del 
Ayuntamiento, al fin.

Toni Bernal
bernaltj@alella.cat
689 019 367

Justícia social, equitat i igualtat d’oportunitats
L’acció del Govern Alternatiu de Catalunya pi-

votarà al voltant de la política real, la que prioritza 
allò que realment importa per damunt de qualsevol 
altra cosa, posant el focus en tres prioritats: 
1. Vèncer el virus amb una aposta decidida pel 

nostre sistema de salut.
2. Reactivar l’economia, ampliant-ne la base pro-

ductiva, el teixit industrial del país, creant ocu-
pació de qualitat i traient el màxim rendiment 
dels Fons Europeus.

3. No deixar ningú enrere; això vol dir justícia 
social, això significa equitat i igualtat d’opor-
tunitats.

Si voleu tenir informació més detallada dels 
acords del Govern Alternatiu, us convidem a visitar 
la web: http://www.socialistes.cat/propostes/

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

Presa de possessió d’un nou regidor d’ERC+SxA. 
Joan Pugibet va prendre possessió del seu càrrec com a 
regidor del grup municipal d’ERC+SxA en substitució de 
la regidora Laura Ribalaiga que va presentar la renúncia al 
mes de juny. 
Donar compte del decret de delegació d’àrees.
El Ple va quedar assabentat decret d’Alcaldia del 25 de 
juny pel qual es deleguen les àrees de Promoció Econòmi-
ca a Israel Payà i la de Serveis a les Persones a Mercè 
Vizern. La resta es mantenen igual.
El Ple queda assabentat.  
Aprovació de les festes locals.
El Ple va aprovar establir els dies 1 d’agost i el 3 d’octubre 
com a festes locals per a l’any 2022. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A, JxCAT, 
AA-CUP i l’abstenció de Cs i AP-PSC.
Aprovada l’Ordenança de Convivència i Espai Públic.
El Ple va aprovar inicialment l’Ordenança de Convivència 
i Espai Públic, una nova eina normativa que concreta les 
conductes i comportaments inadequats en els espais pú-
blics amb l’objectiu de millorar la convivència ciutadana. 
La nova ordenança recull en un únic text la diversitat d’or-
denances que fins ara regulen de forma parcial aquests 
comportaments. També clarifica les obligacions de la ciu-

tadania i les característiques de cada procediment. 
Consta de 122 articles i concreta més de 130 infracci-
ons , amb les corresponents sancions en cas d’incom-
pliment reiterat. També s’han previst accions alternati-
ves a la sanció.
Aprovat per unanimitat.
Delegació parcial de competències al Consell Comarcal 
del Maresme pel control i prevenció de la legionel·losi.
El Ple va aprovar la delegació parcial de competències 
a favor del Consell Comarcal del Maresme i va aprovar 
el conveni de col·laboració per al suport tècnic, en ma-
tèria de salut pública, de control i prevenció de la 
legionel·losi i facultar a l’alcalde per a la seva signatura. 
Aprovat per unanimitat.
Delegació parcial de competències al Consell Comarcal 
del Maresme per a les inspeccions sanitàries. 
El Ple va acordar la delegació parcial de competències 
a favor del Consell Comarcal del Maresme i aprovar el 
conveni de col·laboració per al suport tècnic, en matè-
ria de salut pública, en inspeccions sanitàries d’inici i 
de control d’activitats alimentàries i facultar a l’alcalde 
per a la seva signatura.
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:  OCTUBRE - NOVEMBRE

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
1 de novembre                 BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
2 i 3 de novembre         MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
6 i 7 de novembre                     GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
13 i 14 de novembre         MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
20 i 21 de novembre                 BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
27 i 28 de novembre                 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: 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 26 al 31 d’octubre i del 23 al 28 de novembre
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. Consulteu www.alella.cat/didaltruck 

Plaça de l’Ajuntament, de 10 a 13h. Properes visites 14 de novembre i 18 de desem-
bre. 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

Fins al 17 d’octubre. “Registres Pendents”, de Mònica Roselló i Jordi 
Guillumet. Tancament i visita comentada: 17 d’octubre a les 12h 
A partir del 29 d’octubre “IN_CERT”, Nora Ancarola i Jo Milne. 
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

*Activitat organitzada per l’Ajuntament

Dijous 21 d’octubre 
10h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Teatre. A la recerca dels records oblidats. alella.cat/gentgran60 

Dimecres 20 d’octubre 
19.30h Les Golfes de Can Lleonart*
Consell de Poble. 

De 2 al 30 d’octubre.  
www.enoturismedoalella.com/vimesdoalella/

Vi+, el mes del vi DO Alella 

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. alella.cat/espaialella

Diumenge 10 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

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

Divendres 8 d’octubre

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

20h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Tertúlia en primera persona. Què està passant a Afganistan, amb Na-
dia Ghulam. alella.cat/tertuliescooperacio. 

Dimarts 5 d’octubre

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 Can Lleonart*
Taller de cuina. Aperitius fàcils i atractius, amb la cuinera Transi Pi-
tarch. alella.cat/canlleonart

19h Sala Carquefou Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Tertúlia. El dol perinatal: la criatura que mor abans de néixer, amb 
Maria Teresa Pi-Sunyer, doctora en psicologia. alella.cat/dolperinatal 

Dimecres 13 d’octubre

19h Can Lleonart*
Tast. Un petit viatge per tastar vins negres. alella.cat/canlleonart

Dijous 14 d’octubre

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

Dimarts 2 de novembre 

10h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
2a sessió. Tastet de teatre i creativitat. alella.cat/gentgran60 

Divendres 5 de novembre

17h Al costat de l’Escola Fabra i de l’Escola La Serreta*
Fem neteja. Jornada de neteja d’espais naturals a Alella, din de  
Mou-te pel Zero a Alella! alella.cat/femneteja 

Divendres 15 d’octubre

11h Oficina de Turisme*
Enodescoberta: la vinya d’Alella. enoturismedoalella.com/vimesdoalella/ 

12h Cementiri Municipal*
Inauguració de l’escultura en record del infants morts abans de néixer. 
Acompanyament musical i dansa. alella.cat/dolperinatal 

Dissabte 16 d’octubre 

18h Sala Carquefou de l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Taller. Document de voluntats anticipades. Alella Poble Cuidador. Més 
informació i inscripcions alella.cat/gentgran60 

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Llegir Teatre. La Victor C., d’Anna M.Ricart. Programat al TNC. 

Dimarts 19 d’octubre

19h Sala Carquefou. Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Xerrada ambiental. Els residus municipals a Alella: estat de la qüestió 
alella.cat/moutepelsresidus 

Dimecres 3 de novembre 

Dissabte 23 d’octubre
10h Àgora*
Eines pràctiques per trobar feina de manera eficient. alella.cat/agorajove

11h Plaça de l’Ajuntament*
Mirades al Món. Festa de la Cooperació. Parades dels projectes sub-
vencionats i espectacle In itinere. alella.cat/miradesalmon

Diumenge 24 d’octubre 

19h Sala Carquefou de l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella 
Mirades al Món. Taula rodona. alella.cat/miradesalmon

Dilluns 25 d’octubre

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella 
Mirades al Món. Cinema. The constant gardener. alella.cat/miradesalmon

Dimecres 27 d’octubre

19.30h Can Manyé*
Obertura de l’exposició “In_cert”, de Nora Ancarola i Joe Milne. 

Divendres 29 d’octubre

12h Can Manyé*
In_cert. Cacera d’ombres, un joc de desconfinament. Sortida-taller 
familiar amb Sylvie Bussières. www.alella.cat/in_cert

Diumenge 7 de novembre

De 19 al 22 d’octubre 
www.alella.cat/jornadesferreriguardia 

12es Jornades Francesc Ferrer i Guàrdia 
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3, 4 i 5 de novembreInscripcions i més informació 
alella.cat/jornadesocupacio

Coneix l’actual 
Mercat de Treball

2021

10/11/12 de novembre 
Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella

alella.cat/jornadessalutmental

Inscripcions i més informació

 Jornades de 

Salut 
Mental
Les responsabilitats ètiques 
en l’acompanyament 
a persones en estats  
alterats de consciència


