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Els impostos i taxes es mantenen 
congelats l’any vinent.

El Ple aprova el projecte de 
reurbanització del Torrent Vallbona.

El Correllengua estaciona a Alella 
del 12 al 14 de novembre. 
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AJUNTAMENT D’ALELLA
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 El projecte “Alella poble cuidador” es consolida després d’un any 
de formacions, tallers i acompanyaments.

Cuidem-nos 
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Aquest mandat segur que serà recordat per ser el mandat 
COVID. Quatre anys capgirats i eclipsats per la pandèmia 
sanitària. Gestionar aquesta situació ha passat a ser una de 
les prioritats en el dia a dia de molts àmbits de l’Ajuntament 
i ha absorbit moltíssimes hores i recursos municipals al llarg 
dels darrers vint mesos.

Tanmateix, igual que hem seguit funcionant amb les qüesti-
ons ordinàries, també hem seguit fent la feina de formiguetes 
en els projectes extraordinaris que contemplàvem al PAM. I, 
tot i que la COVID els ha endarrerit, el proper any podrem 
donar el tret de sortida a vàries obres de millora.

Per això, el pressupost 2022 preveu una de les majors inver-
sions dels darrers temps, amb una xifra total d’inversió supe-
rior als dos milions i mig d’euros que seran finançats gràcies 
a la bona gestió i a l’estalvi produït als darrers exercicis.

Per començar, preveiem poder realitzar les reclamades con-
nexions als darrers dos grans barris. Parlem de la realització 
de la vorera d’accés al barri de Can Comulada (295.000€) o 
la connexió per a vianants amb Alella Parc (250.000€). Tam-
bé es preveu la reurbanització de Torrent Vallbona 
(275.000€), entre els carrers de Les Heures i Avellaners, o la 
millora de seguretat per als vianants a la intersecció de l’Em-
pedrat del Marxant amb la carretera (115.000€).

A més a més, també s’encetaran les obres d’un dels projectes 
d’habitatge social, la rehabilitació dels nous pisos socials 
dels mestres amb una inversió d’uns 430.000€.

El pressupost 2022 també inclourà una partida de 250.000€ 
per poder fer realitat el nou parc central de la Serreta i una 
partida de 70.000€ per adquirir els terrenys on s’haurà 
d’ubicar l’ampliació del cementiri municipal i on ja es treballa 
per poder construir una nova sala de vetlles i una sala per fer 
cerimònies de comiat.

Altres partides d’inversions a destacar són els 111.000€ des-
tinats a millores de seguretat a la Comissaria de Policia Local 
i els 119.000€ per a la instal·lació d’un ascensor a l’edifici 
de l’Ajuntament per garantir l’accés a tothom.

Per altra banda, el pressupost preveu una inversió important 
(416.000€) a l’entorn del Camp Municipal d’Esports per ar-
ranjar l’aparcament i el traçat del carrer Guifré el Pilós.

En darrer lloc, destacar la previsió de 40.000€ per poder fer 
una campanya de plantació d’arbres als diferents barris.

No voldria acabar aquest escrit sense desitjar molta sort i 
encerts i molt bona feina a Carlos Romeu, elegit com a nou 
síndic d’Alella, així com fent una especial menció de record a 
l’Alcalde Lluís Rius i Valls que ens va deixar el mes passat.
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Un any d’Alella poble cuidador 
·······················································································································································
Ja està en marxa la plataforma que permet gestionar les peticions de suport i acompanyament. 
·······················································································································································

Els dies 6 i 7 de novembre de 2020, 
per via telemàtica i amb la participació 
de més d’una quarantena de persones, 
es va donar el tret de sortida i es van 
posar els fonaments del projecte “Alella 
poble cuidador”, una iniciativa de les 
veïnes, els veïns, les entitats i l’Ajunta-
ment d’Alella per fer que totes les per-
sones del poble se sentin cuidades i 
acompanyades. 

En aquest primer any d’activitat, 
‘Alella, poble cuidador’ s’ha fet present 
als carrers, a les residències, al centre 

sociosanitari Can Torras, a les escoles, 
a les comunitats de veïnes i veïns i a 
les botigues d’Alella. Ja són 24 les veï-
nes i veïns que en aquest primer any 
s’han format per integrar el Grup de 
Voluntariat d’Acompanyament, que un 
cop a la setmana, durant dues hores, 
acompanyen una altra persona del po-
ble que pateix soledat, té una malaltia 
crònica, es troba en situació de final de 
vida o en dol. Com fa l’Abel, des de fa 
més de vuit mesos, amb el Manuel (ve-
geu foto de portada). Aquest grup, que 

és el pal de paller d’aquest projecte, ja 
ha realitzat més de 160 sessions 
d’acompanyament. 

“Alella, poble cuidador” també s’ha 
fet present a les escoles del poble: 10 
professores han completat la formació 
en pedagogia de la mort i el dol, i han 
adquirit noves capacitats per acompa-
nyar alumnes i famílies que estan tra-
vessant per una situació de malaltia 
greu, mort o dol. Per fer-ho de la millor 
forma possible, les escoles han acordat 
un Protocol Comú d’Actuació. A més 
s’han fet activitats i tallers per a l’alum-
nat, per a persones cuidadores, i sessi-
ons formatives per a l’acompanyament 
al final de la vida. 

La iniciativa és oberta a tota la ciu-
tadania, la que necessita rebre suport i 
acompanyament, la que vol rebre for-
mació,  formar part del grup de volun-
tariat, o bé participar en algun dels 
grups d’acompanyament emocional, 
per a persones en dol o per persones 
cuidadores. Recentment també s’ha 
creat el grup de dol perinatal o gestaci-
onal, per a famílies que han patit la 
pèrdua d’un infant abans de néixer o 
en el moment del naixement. També es 
pot participar adherint-se al manifest 
Alella poble cuidador, com ja van fer 
tots els grups municipals al Ple de 
l’Ajuntament en la sessió del 30 de de-
sembre, fent-se soci o sòcia de l’entitat 
o contribuint a sostenir la iniciativa. 

Una plataforma de connexió 
Per donar a conèixer el projecte i facili-
tar la tasca de la xarxa comunitària cui-
dadora, a més del web alella.poblesque 
cuiden.org, s’ha posat en marxa una 
plataforma a través de la qual les per-
sones interessades en el projecte es 
poden registrar i tramitar la seva peti-
ció, com ara sol·licitar suport i acom-
panyament, participar en grups d’aju-
da, formar part del grup de voluntariat 
o fer la inscripció a les diferents activi-
tats programades. 

Primers passos del projecte Radars a Alella  

L’Ajuntament ha començat a treballar per al 
desenvolupament del projecte Radars al municipi, 
una iniciativa que va néixer ara fa 12 anys a 
Barcelona amb l’objectiu de detectar i prevenir 
situacions de risc de les persones grans, a partir 
de la creació d’una xarxa comunitària de suport 
en la qual participen veïns i veïnes, comerciants, 
persones voluntàries i entitats i serveis del 
municipi. Amb el desplegament d’aquesta xarxa 
comunitària es pretén aconseguir un municipi 
més amigable i segur per a la gent gran que 
hi viu, reduint el risc d’aïllament i d’exclusió 

social. Per posar en marxa aquest projecte, s’ha 
contractat el servei de l’empresa Es Mediació, 
Gestió Integral de Conflictes, que inclou el suport 
d’una persona professional del món social 13 
hores setmanals durant 12 mesos. La primera 
acció serà la creació d’un grup motor en el qual 
estaran representats l’Ajuntament, Alella poble 
cuidador i persones, professionals i entitats 
del municipi relacionades amb el col·lectiu de 
gent gran. El projecte comptarà amb un grup de 
voluntariat que faran seguiment de les persones 
grans. 
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Millores d’enjardinament i arbrat

L’Ajuntament ha finançat les obres 
d’ampliació del Consultori Local, amb 
la construcció i equipament d’un nou 
espai assistencial al centre, que es de-
dicarà a l’atenció de les consultes d’ur-
gències. La nova sala s’ha ubicat a un 
espai de la part interior que era utilitza-
da com zona d’estada per a la canalla.
En la realització d’aquestes obres 
l’Ajuntament ha destinat més de 
13.000 euros.  

Recuperació de consultes 
Coincidint amb l’acabament de les 
obres a partir del 8 de novembre el 
Consultori Local d’Alella amplia la seva 
cartera de serveis i també atendrà vi-
sites de medicina de família (fins ara 
només atenia visites d’infermeria). 
L’horari del Consultori és de dilluns a 
divendres, de 8 a 20h.

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

Canvi horari al punt d’atenció per 
a tràmits sanitaris de Can Lleonart 
L’Ajuntament manté actiu el punt 
d’atenció de Can Lleonart, un ser-
vei per ajudar la ciutadania en la 
realització de tràmits sanitaris i fer 
d’enllaç entre els veïns i veïnes 
d’Alella i el Centre d’Atenció Primà-
ria i donar suport a la ciutadania 
per poder fer els tràmits adminis-

tratius (no mèdics) 
amb els centres 
de salut. El ser-

vei té un nou 
h o r a r i 
d’atenció al 
públic que 
és de dilluns 

a dijous, de 
16.30 a 20h i 

divendres de 
8.30 a 13h. Per evi-

tar aglomeracions, es recomana de-
manar cita prèvia al telèfon 617 
186 860. El punt d’atenció es va 
posar en marxa a finals de novem-
bre de 2020 amb l’objectiu de do-
nar suport en gestions com la reno-
vació d’una recepta, contactar amb 
el metge o metgessa de referència, 
o demanar cita prèvia per a les va-
cunacions. 

Comença la campanya 
de vacunació de la grip  
A finals d’octubre es va començar a 
administrar la vacuna contra la grip 
a persones que tenen 60 anys o 
més, les que pateixen una malaltia 
crònica, embarassades i professio-
nals de la salut. Les persones que 
van rebre la segona dosi de la vacu-
na contra la COVID-19 fa més de 6 
mesos, i que tenen més de 70 
anys, podran rebre alhora la vacu-
na de la grip i la dosi de reforç con-
tra la SARS-CoV-2. Cal demanar 
cita prèvia a citasalut.gencat.cat o 
a través de la Meva Salut. 

Banc de sang el 13 de novembre 
El dissabte 13 de novembre, de 10 
a 20.30h, torna el banc de sang a 
Can Lleonart. Les donacions es fan 
seguint totes les mesures sanitàries 
preventives per evitar el risc de con-
tagi de la COVID-19. Cal reservar 
hora per fer les donacions des de 
l’enllaç donarsang.gencat.cat 

Al fons del passadís, la nova sala d’atenció d’urgències.  

El Consultori Local s’amplia amb un 
nou espai per atendre urgències

L’Ajuntament ha enllestit recentment  
dues actuacions de millora de l’enjar-
dinament d’espais públics i de l’arbrat 
viari. En concret s’han ampliat els es-
cocells d’una trentena d’arbres, per 
millorar la seva oxigenació i la qualitat 
de vida d’aquests exemplars, a la Riera 
Fosca, en el tram comprés entre el gira-
tori de Can Sans i l’accés a Can Comu-
lada. S’ha aprofitat aquesta actuació 
per enretirar l’arbrat en mal estat que 
serà substituït pròximament. 

Per tal de facilitar l’accés als via-
nants, els escocells s’han fet més allar-
gats, deixant lliure una part més àm-

plia de vorera en aquests punts on hi 
havia menys espai lliure.

L’altra actuació afecta a la part alta 
de la Riera Principal. S’ha adequat la 
zona enjardinada que toca a la carre-
tera, on està ubicada la boca de reg. 
S’han eliminat les fustes perimetrals 
que feien de contenció de terres i s’han 
substituït per un petit mur de formigó 
per garantir que no hi ha desplaça-
ments de terres. Tot l’espai, a banda i 
banda de l’escala de fusta, s’ha enjar-
dinat amb plantes de diferents espèci-
es. El cost d’aquestes dues actuacions 
supera els 10.700 euros. 

Ascensor a l’Ajuntament 
El Ple d’octubre va aprovar el projecte bàsic i 
d’execució per millorar l’accessibilitat de l’Ajun-
tament, amb la instal·lació d’una plataforma 
elevadora que permetrà l’accés des de la planta 
baixa a les diferents plantes de l’edifici. El cost 
previst és de 119.027 euros. 

?
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entre el carrer o la zona verda pública 
durant aquest any 2021.  L'Ajuntament 
verificarà a partir de l'any 2022 que 
s'han realitzat els tancaments requerits 
i, en cas que no s'hagi complert amb 
aquesta obligació, es procedirà a l'esta-
bliment de les sancions corresponents. 

L'Ajuntament recorda també que, 
d'acord amb l'art 141.5 del POUM, to-
tes les edificacions i solars han d'estar 
en un estat que garanteixi la seva segu-
retat, salubritat i agençament públic. 
Aquests requeriments no afecten les 
parcel·les situades en sòl no urbanitza-
ble. 

Llum verda al projecte per 
reurbanitzar el Torrent Vallbona 

L’Ajuntament ha iniciat els tràmits per 
tal de millorar l’accessibilitat del Tor-
rent Vallbona, amb l’aprovació inicial 
del projecte de reurbanització del tram 
comprés entre els carrers Les Heures i 
Avellaners. El Ple del 28 d’octubre va 
aprovar inicialment el projecte per fer 
l’arranjament integral d’una via estratè-
gica d’accés a diversos equipaments i 
serveis, com a l’edifici de Serveis a les 
Persones, la Comissaria de la Policia 

Local o el Consultori Local. Aquesta 
actuació, que es preveu realitzar l’any 
vinent, té per objectiu solucionar els 
problemes constants que les arrels dels 
arbres existents ocasionen a les voreres 
del Torrent Vallbona i facilitar el pas de 
vianants per aquest carrer. 

El projecte preveu la pavimentació 
de les voreres amb llambordes, la 
substitució de l’arbrat existent per al-
tres de l’espècie Crataegus laevigata 
‘Paul’s Scarlet’ i l’asfaltament de la cal-
çada amb una nova capa de rodament. 
A més, s’aprofitaran les obres per mi-
llorar alguns serveis, com ara l’enllu-
menat i la xarxa d’aigua potable, subs-
tituint les canonades de fibrociment 
que hi ha actualment.  

El projecte, que ara se sotmetrà a 
exposició pública, contempla un pres-
supost de 275.704 euros i un termini 
d’execució de tres mesos. Es va apro-
var amb l’abstenció de AA-CUP, Cs i 
AP-PSC.

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

L’Ajuntament recorda l’obligació 
de tancar els solars en sòl urbà
Les persones propietàries de solars i 
parcel·les sense edificar situades en sòl 
urbà tenen l'obligació de fer els tanca-
ments adequats per garantir la separa-
ció entre l'espai públic i el privat. 
L'Ajuntament va enviar al maig notifi-
cacions al centenar de propietats afec-
tades, per recordar-los l'obligatorietat 
de fer el tancament, tal com estableix 
l'article 99 del Pla d'Ordenació Urba-
nística Municipal (POUM) d'Alella, en 
vigor des del 5 de desembre de 2014. 

Aquelles parcel·les que no tinguin el 
tancament fet, o no sigui l'adequat, hau-
ran de construir una tanca de separació 

···································································································
Es preveu l’arranjament de la via entre els carrers de Les Heures i Avellaners.

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

El Ple escull el nou Síndic 
Municipal de Greuges
El Ple del 28 d’octubre ha escollit 
Carlos Romeu Nedwed com a Sín-
dic Municipal de Greuges d’Alella. 
És la segona persona que ocupa 
aquest càrrec que està operatiu des 
de febrer de 2018 quan va ser no-
menat Raúl Morales per ocupar la 
Sindicatura Municipal. Tot i que el 
mandat era per cinc anys, Morales 
va presentar la seva renúncia vo-
luntària el juny de 2021 i es va 
obrir una nova convocatòria per 
elegir la persona que l’havia de 
substituir. Llicenciat en Ciències Fí-
siques per la UAB, Romeu està ju-
bilat, té 69 anys i és veí de Can 
Comulada. Ha estat el candidat es-
collit a partir de l’experiència apor-
tada, la justificació de motius i l’en-
trevista personal realitzada a les 
tres persones que aspiraven a ocu-
par el càrrec. La seva elecció va 
rebre el vot favorable de tots els 
grups municipals (ERC+SxA, Gd’A, 
AA-CUP, Cs i AP-PSC), excepte de 
JxCAT, que va votar en contra mani-
festant el seu suport a una altra de 
les persones aspirants. Tal com es-
tableix el reglament de la Sindica-
tura, l’elecció és per un termini de 
cinc anys, prorrogables cinc més, 
però una mateixa persona no podrà 
exercir com a Síndic més de dos 
períodes consecutius. La seva fun-
ció primordial és la de defensar els 
drets fonamentals i les llibertats 
públiques dels veïns i les veïnes 
d’Alella en les seves relacions amb 
l’Ajuntament i els seus ens depen-
dents, d’acord amb els principis de 
legalitat i equitat, i supervisant les 
actuacions de l’Administració mu-
nicipal. 

Suport al servei de Correus d’Alella 
El Ple del 28 d‘octubre va aprovar 
una moció presentada per ERC+SxA, 
Gd‘A i AA-CUP en què es demana el 
manteniment de les mesures neces-
sàries per garantir la prestació dels 
serveis postals i la seva permanèn-
cia a Alella. A la moció, aprovada 
per unanimitat, es demana el man-
teniment de la qualitat de les condi-
cions laborals de la plantilla i el fi-
nançament suficient per garantir la 
correcta prestació dels serveis. 

Les obres es preveuen realitzar l’any vinent. 
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····················································································································································································································································

L’Ajuntament recomana extremar 
les precaucions per evitar robatoris
Amb l’horari d’hivern, que es va es-
trenar el 31 d’octubre, augmenta el 
risc de patir robatoris a domicilis per-
què es fa fos molt més d’hora, quan 
els habitatges estan buits perquè les 
persones que hi viuen encara no han 
arribat a casa. Segons les estadísti-
ques policials, en aquestes dates 
s’acostumen a incrementar el nom-
bre de robatoris i per això cal estar 
molt alerta i extremar les precauci-
ons per evitar un repunt d’aquests 
fets delictius. L’Ajuntament demana 
a la ciutadania que tingui molt en 
compte els consells per prevenir ro-
batoris que es poden consultar a 
www.alella.cat/seguretat.

Entra en vigor l’Ordenança
de Convivència i Espai Públic 
El 29 d’octubre va entrar en vigor 
l’Ordenança de Convivència i Espai 
Públic, aprovada pel Ple el 22 de 
juliol amb el suport de tots els 
grups municipals. La nova normati-
va concreta les conductes i com-
portaments inadequats en els es-
pais públics amb l’objectiu de 
millorar la convivència ciutadana. 
L’ordenança recull en un únic text 
la diversitat d’ordenances que fins 
ara regulaven de forma parcial 
aquests comportaments i clarifica 
les obligacions de la ciutadania i les 
característiques de cada procedi-
ment, simplificant el règim d’inter-
venció administrativa. L’entrada en 
vigor de l’Ordenança de Convivèn-
cia i Espai Públic suposa la deroga-
ció de les ordenances de Policia i 
Bon Govern i la d’Ocupació de la 
via pública amb material de la 
construcció. També comporta la su-
pressió de cinc articles de l’Orde-
nança d’arbrat, zones verdes i es-
pais natural i d’altres cinc de 
l’Ordenança reguladora de la gestió 
de la recollida de residus, així com 
de qualsevol disposició de les dife-
rents ordenances o reglaments mu-
nicipals que contravingui aquesta 
normativa, a excepció del ROM. 
L’Ajuntament té previst fer una 
campanya informativa per difondre 
el contingut d’aquesta ordenança 
que es pot consultar a www.alella.
cat/seguretat.

Els impostos i taxes es mantenen 
congelats l’any vinent 
···································································································
Les ordenances fiscals de 2022 contemplen reajustaments normatius i de 
gestió a l’impost de vehicles, la taxa de llicències i la de residus. 

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

Més de 53.000 euros d’ajuts 
a l’escolarització
Els ajuts a l’escolarització per a famíli-
es en situació de dificultats socioeconò-
miques que atorga l’Ajuntament per 
aquest curs 2021-2022 ascendeixen a 
53.232 euros. Amb aquesta convocatò-
ria, de caràcter anual, es pretén facilitar 
l’escolarització i donar suport a les famí-
lies que pateixen una manca de recur-
sos. Els ajuts serveixen per pagar part 
de les quotes mensuals del primer cicle 
d’educació infantil, de 0 a 3 anys, i des-
peses de menjador, llibres i materials 
escolars per a la resta de cicles d’ense-
nyament obligatori: segon cicle d’edu-
cació infantil, primària i secundària. 

En total s’han presentat 202 sol-
licituds, de les quals 188 han estat 
acceptades i 14 s’han denegat per no 
complir els requisits establerts a la 
convocatòria. Del total de sol·licituds 
presentades, 113 peticions (23.484 

L’Ajuntament no incrementarà els im-
postos i taxes municipals l’any vinent, 
que es mantindran en els mateixos ni-
vells que els últims dos exercicis. El ti-
pus impositiu de l’Impost de Béns Im-
mobles, el que més afecta el conjunt de 
la ciutadania, es manté al 0,671% i al 
0,70% els béns rústics. 

En la sessió celebrada el 28 d’octu-
bre, el Ple va aprovar provisionalment 
les modificacions de les ordenances 
fiscals per a l’any vinent que només 
afecten l’impost de vehicles i les taxes 
de llicència d’activitats i la de gestió de 
residus. En els tres casos es fa un rea-
justament en el redactat d’alguns dels 
articles per adaptar-los als requeri-
ments de l’Organisme de Gestió Tribu-

tària i a les noves normatives. A l’Im-
post de Vehicles de Tracció Mecànica 
es modifiquen les categories per ade-
quar-les a les del nou Reglament Gene-
ral de Vehicles. Pel que fa a la llicència 
d’activitats, es passa de liquidació a 
autoliquidació, per facilitar a la ciuta-
dania la seva tramitació. Per últim, la 
modificació de l’Ordenança reguladora 
de la taxa de residus s’adapta als can-
vis en les bonificacions derivades de la 
substitució del descompte per la reco-
llida de bosses compostables, pel de 
l’assistència a activitats de sensibilitza-
ció ambiental. Les dues primeres mo-
dificacions es van aprovar per unanimi-
tat. A la de la taxa de residus, l’AA-CUP 
va votar en contra i Cs es va abstenir. 

euros) són per ajuts a menjador, 65 
(12.759 euros) per materials i llibres i 
10 (16.989 euros) per ajudar a l’esco-
larització a infants de 0 a 3 anys.

A aquests ajuts municipals cal afe-
gir les 91 sol·licituds presentades per 
als ajuts a menjador que es concedei-
xen des del Consell Comarcal del Ma-
resme i que aquest curs ascendeixen a 
un total de 37.747 euros. 

Els ajuts a l’escolarització es convo-
quen cada any abans de finalitzar el 
curs anterior. S’hi poden acollir famíli-
es empadronades a Alella amb infants 
matriculats als diferents cicles educa-
tius amb rendes iguals o inferiors a 1,3 
vegades l’Indicador de Renda de Sufi-
ciència de Catalunya (IRSC) mensual 
vigent per al primer membre de la uni-
tat familiar. Per a cada membre addici-
onal a la llar se sumarà l’IRSCx0,6. 
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L’Ajuntament se suma a la Setmana Eu-
ropea de Prevenció de Residus, que se 
celebra del 20 al 28 de novembre, amb 
diverses activitats emmarcades dins de 
la campanya “Mou-te pels Residus”.  
Per tal de prendre consciència del vo-
lum de residus que es produeixen, s’han 
programat dues visites guiades al Cen-
tre Integral de Valorització de Residus 
del Maresme, a Mataró, que és la instal-
lació on es gestionen gran part dels resi-
dus municipals d’Alella. 

La primera visita es farà el dissabte 
20 de novembre i està dirigida a tot ti-
pus de públic. Poden participar perso-
nes de totes les edats: infants, joves i 
adults, gaudint d’un tour, on l’aprenen-
tatge i la conscienciació prenen forma 
d’una manera pedagògica i molt entre-
tinguda. La visita comença a les 10.30h 
i el desplaçament a la planta es fa en 
vehicle privat. La segona visita es farà el 
dijous 25 a la mateixa hora, s’adreça a 
persones majors de 60 anys i inclou ser-
vei de transport.  

Per acabar la setmana, el dissabte 
27 de novembre, a les 11h, es convida 
la ciutadania a participar en un taller 

Alella se suma a la Setmana de Prevenció de Residus  
per aprendre a fer compostatge caso-
là. Es donarà un compostador per llar 
i tindran preferència aquelles perso-
nes que s’iniciïn en aquesta pràctica 
(fins a esgotar existències). 

La participació en les visites al 
Centre Integral de Valorització de Re-
sidus i al taller de compostatge dóna 
dret a una bonificació del 10% a la 

L’Ajuntament lliura les claus d’un dels habitatges de 
lloguer social per a joves del carrer Canonge

L’Alcalde d’Alella, Marc Almendro, va 
lliurar el 22 d’octubre les claus d’un 
dels tres habitatges socials de lloguer 
per a joves del carrer Canonge. La 
Laura és la persona adjudicatària d’un 
dels dos pisos sortejats el 13 de maig. 
La durada del contracte és d’un mà-
xim de 5 anys i el preu mensual de 
lloguer, sense comptar les despeses 
de serveis i l’IBI i la taxa de residus, és 
de 264 euros. 

A la convocatòria, la segona que 
es fa d’aquesta promoció d’habitatges 
de l’Ajuntament, es van presentar 49 
sol·licituds de les quals 20 van ser  
excloses per incompliment dels requi-
sits o manca de documentació, i 29 

van ser admeses. A més d’adjudicar el 
pis disponible, amb el sorteig també va 
quedar ordenada una borsa de perso-
nes sol·licitants per a futures adjudica-
cions que tindrà una validesa de 5 
anys. 

L’altre pis, el dels baixos de l’edifici, 
ocupat il·legalment, es va poder desa-
llotjar el passat setembre. Actualment 
està sent adequat per tal que pugui ser 
utilitzat al més aviat possible per les 
persones adjudicatàries als qui perto-
qui. 

El tercer pis de la promoció serà 
adjudicat novament en el moment que 
finalitzi el termini d’utilització per part 
de la persona adjudicatària actual.

Més de 160 kg de residus recollits a la 2a jornada de neteja 

Una vuitantena de persones van participar en la segona 
jornada de neteja d’espais públics que organitza 
enguany l’Ajuntament amb l’objectiu de conscienciar 
la ciutadania sobre la necessitat de tenir cura del medi 
ambient i de l’espai compartit. En aquesta ocasió, 
l’activitat estava pensada per a infants i famílies i es 
va fer al voltant de la zona escolar del Bosquet i als 
espais pròxims a l’Escola La Serreta. Es van recollir 
un total de 160 kg de residus de diferents materials, 
que van ser retirats dels espais naturals i portats a 
la deixalleria. Aquesta activitat s’emmarca dins de 
la campanya “Mou-te pels Residus” que promou la 
Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat.

taxa de residus. Les activitats són gra-
tuïtes, però cal fer inscripció prèvia a 
www.alella.cat/mouteresidus. 

Durant un mes, des de mitjans 
d’octubre a mitjans de novembre, una 
educadora ambiental està realitzant 
una campanya informativa directa a 
comerços i veïns i veïnes per tal de mi-
llorar la recollida selectiva. 

El lliurament de claus es va fer el 22 d’octubre. 
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Conveni amb Càritas per atendre 
situacions de vulnerabilitat 
L’Ajuntament i Càritas Alella van sig-
nar el 21 d’octubre el conveni anual 
de col·laboració per atendre situaci-
ons de vulnerabilitat social. L’Ajun-
tament subvencionarà Càritas amb 
11.000 euros per donar suport al 
programa d’atenció social acordat 
entre les dues institucions per aten-
dre les necessitats de persones del 
municipi que pateixen situacions de 
vulnerabilitat. A l’aportació derivada 
del conveni cal afegir els 2.400 eu-
ros que l’Ajuntament ha concedit a 
aquesta entitat, dins de la convoca-
tòria de subvencions anuals a les 
entitats de caràcter social.

Del 19 al 27 de novembre 
torna el Gran Recapte
La 13a edició del Gran Recapte, 
que promou el Banc d’Aliments, se 
celebrarà als establiments comerci-
als del 19 al 27 de novembre. Com 
l’any passat, no es recolliran direc-
tament els aliments com es feia 
abans de la pandèmia, sinó que es 
podran fer aportacions econòmi-
ques en les caixes dels establiments 
col·laboradors. A més, es farà una 
campanya de recollida virtual a tra-
vés d’Internet que s’estendrà de 
l’11 de novembre a l’11 de desem-
bre a través de la pròpia web del 
Banc dels Aliments, o utilitzant el 
canal de pagament BIZUM amb el 
CODI 33596. Tot i el canvi de for-
mat, el voluntariat continua sent 
clau i tornarà a estar present als 
punts de recollida malgrat suprimir 
la donació física d’aliments. El vo-
luntariat informarà la ciutadania del 
nou format del Gran Recapte i el 
convidarà a participar. Amb els di-
ners recaptats es compraran els ali-
ments que es distribuiran entre les 
entitats col·laboradores, que en el 
cas d’Alella és Càritas. Més infor-
mació www.granrecapte.com 

Jornades del 25N per a l’eliminació 
de les violències masclistes 

“La liada”, punt de partida del 
nou Pla d’Adolescència i Joventut 
A final d’any finalitza el Pla Local 
d’Adolescència i Joventut vigent des de 
2018. El pla s’ha vist condicionat per 
la crisi sanitària i social, una situació 
que ha afectat al conjunt de la pobla-
ció, però que ha estat especialment pu-
nyent per a les persones menors de 35 
anys. Aquest context ha obligat a adap-
tar el pla vigent i marcarà les línies 
d’actuació del pla futur. 

Aquest pla ha de servir per guiar les 
polítiques municipals d’adolescència i 
joventut dels pròxims quatre anys. El 
document ha de recollir les línies estra-
tègiques i de treball per desenvolupar 
polítiques de joventut adaptades a la 
realitat alellenca. Des del juny s’ha co-

Com cada mes de novembre, l'Ajunta-
ment i les entitats de dones del munici-
pi han preparat un seguit d'activitats 
per ajudar a prendre consciència del 
problema que suposa la violència mas-
clista a la nostra societat i la necessitat 
de treballar en l'àmbit col·lectiu i de 
manera individual per erradicar aquests 
comportaments. Enguany les Jornades 
del 25N tornen a realitzar-se de mane-
ra presencial i es desenvoluparan del 
16 al 25 de novembre. 

El plat fort del programa, que lidera 
la Regidoria d’Equitat, és la conversa 
col·loqui amb la periodista Txell Fei-
xas, corresponsal de TV3 al Pròxim Ori-
ent, autora del llibre Dones valentes, 

en què es narra la revolució sense treva 
de les dones al món àrab, moderada 
per l’escriptora i poeta peruana Sílvia 
Llanto, programada per al 24 de no-
vembre. El 19 de novembre, l’alellenca 
Eli Abad, parlarà de les violències ver-
bals a l’Espai d’Arts Escèniques. 

El dia 25 de novembre, a les 19h, 
es farà l’acte institucional del Dia Inter-
nacional per a l’Eliminació de les Vio-
lències Masclistes a la Plaça de l’Ajun-
tament. El programa de les Jornades 
inclou píndoles literàries, la represen-
tació teatral de l’obra Inèrcia i activi-
tats a les xarxes socials programades 
per l’àrea d’Adolescència i Joventut. 
Més informació a www.alella.cat/25N. 

mençat a treballar des de les diferents 
àrees de l’Ajuntament en una primera 
fase de diagnosi. Ara toca comptar amb 
la part més important: el col·lectiu per 
al qual s’elabora aquest pla.

Per fer-ho, s’organitza dissabte, 13 
de novembre, de 18.30 a 22h, “La lia-
da”, un espai de trobada per recollir 
propostes que formaran part del procés 
d’elaboració del proper pla. Adoles-
cents i joves han estat citats a explorar, 
expressar-se, connectar i fer xarxa, en 
relació a com viure millor, emancipar-se 
i fer un poble més jove i divers. A més, 
podran participar del sopar i la binga 
musical i d’un concert organitzat pel 
Casal d’Alella. www.alella.cat/agora.

Silvia Llanto, Txell Feixas. Sílvia Siles, David Font i Eli Abad, son algunes de les cares protagonistes de les Jornades.
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2a edició de La Maresma 
Després de l’èxit de la primera edi-
ció celebrada el 30 de maig, torna 
La Maresma. La Fira de Proximitat i 
Sostenibilitat d’Alella és una inicia-
tiva de la Regidoria de Promoció 
Econòmica que neix amb la volun-
tat de convertir-se en un referent 
comarcal de venda i exposició de 
productes de la terra cultivats al 
Maresme, vins, caves i altres pro-
ductes d’alimentació amb segell co-
marcal, articles artesanals realitzats 
a la comarca i productes i campa-
nyes relacionades amb la sostenibi-
litat i el medi ambient. La segona 
edició de la fira es farà el diumenge 
14 de novembre, de 10 a 14h a la 
plaça de Can Lleonart i la rambla 
d’Àngel Guimerà. Més informació 
www.alella.cat/lamaresma.

Torna el cicle de passejades 
de marxa nòrdica 
Aquest mes de novembre es torna a 
reactivar el cicle de passejades de 
marxa nòrdica, promogudes per la 
Diputació. En aquesta temporada, 
Alella comparteix passejades amb 
Vilanova del Vallès, Barberà del Va-
llès i Manresa. S’han programat 
quatre sortides, una a cada munici-
pi, per al novembre, febrer, març i 
abril, a més de la cloenda d’activi-
tats que es farà a Santa Coloma de 
Gramenet en una data pendent de 
concretar. La primera sortida serà 
el 30 de novembre a Vilanova del 
Vallès. Poden participar persones 
més grans de 60 anys que hagin 
pres part en edicions anteriors o a 
les sessions de marxa nòrdica del 
programa de la Gent Gran 6.0. Més 
informacions i inscripcions a www.
alella.cat/ciclepassejades. 

Casal d’hivern a l’Àgora, l’Activa’t  
L’Àgora organitza la segona edició 
del casal d’hivern per adolescents, 
Activa’t. Serà els dies el 23 i 24 de 
desembre de 9 a 14h. La proposta 
és fer un scaperoom un dia, i es-
ports d’aventura l’altra. El cost del 
casal és de 35 euros els dos dies i 
és obert a adolescents de 12 a 16 
anys. Les inscripcions es fan a par-
tir del 29 de novembre emplenant 
el formulari que trobareu a la pàgi-
na www.alella.cat/agora 

El Correllengua farà parada a Alella del 
12 al 14 de novembre. L’Ajuntament 
se suma a aquesta iniciativa que, des 
de fa 25 anys, promou la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua Catalana 
(CAL) per difondre l’ús de la llengua i la 
promoció de la cultura popular catala-
nes, des d’una aposta lúdica, festiva, 
participativa i transversal. Aquesta 25a 
edició, el Correllengua fa un homenat-
ge a l’escriptora i periodista alcoiana 
Isabel-Clara Simó.

Alella s’afegeix a aquest homenatge 
amb una conferència en què l’escripto-
ra Núria Cadenes donarà unes pinze-
llades de la vida intensa, la creativitat 
literària i la defensa de les llibertats 
d’una escriptora “inabastable”. Serà el 
divendres 12 de novembre a les 19h a 
Can Lleonart. En aquest mateix acte es 
farà la lectura del manifest del Corre-
llengua de 2021, redactat per la lin-
güista catalana Carme Junyent.

El Correllengua estaciona a Alella 
del 12 al 14 de novembre

Lliurament Premis Joan Coromines 
Dissabte 13 de novembre, Alella acolli-
rà el lliurament dels XIX Premis Nacio-
nals Joan Coromines que concedeix la 
CAL a persones i entitats que s’han dis-
tingit per la difusió de la llengua i de la 
cultura catalanes. A l’acte de lliura-
ment, que tindrà lloc a les 18h a l’Espai 
d’Arts Escèniques, es farà un homenat-
ge a l’escriptora alellenca Mercè Giralt, 
que va morir el novembre de 2019. 

Premis Literaris d’Alella
Diumenge 14 de novembre a Can Ma-
nyé tindrà lloc el lliurament dels premis 
Literaris Alella a Maria Oleart i Alella a 
Guida Alzina, en un acte acompanyat 
de l’actuació musical d’Anna Guasch, 
soprano i Jordi Juan Llàcer, pianista.  
Enguany s’han batut rècords de partici-
pació: 54 al Maria Oleart de poesia i 
87 al de contes Guida Alzina. Més in-
formació a www.alella.cat/correllengua. 

Preparatius nadalencs 

Comença el compte enrere per a les ce-
lebracions nadalenques. L’Ajuntament 
ja ha iniciat els preparatius de les dife-
rents activitats i propostes que s’orga-
nitzen per promocionar el comerç i 
l’ambient nadalenc i festiu. Els comer-
ciants estan cridats a participar en el 
Concurs d’Aparadors de Nadal, fent les 
inscripcions del 15 al 22 de novembre. 
També la ciutadania pot implicar-se i 
posar el seu granet de sorra, guarnint el 
seu carrer o les seves façanes i bal-
cons, i participant en els dos concursos 

que organitza l’Ajuntament. Les ins-
cripcions es poden fer del 29 de no-
vembre al 12 de desembre.

Encesa de llums
El tret de sortida de les activitats nada-
lenques serà el 10 de desembre amb 
l’encesa de llums a partir de les 18h a 
la Plaça de l’Ajuntament. El gruix de 
les activitats de la Fira de Nadal i de La 
Marató es realitzaran el 18 i 19 de de-
sembre. Més informació a www.alella.
cat/nadalalella. 
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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 Coherència política 

La coherència, que la podríem traduir com pensar, 
dir i fer en la mateixa direcció, s’ha convertit en un 
bé escàs en les actuals polítiques de gestió del nos-
tre govern local i això es pot veure en la proposta 
que fan en el pressupost per 2022.

Ens preguntem per què el govern de “continu-
ïtat” s’han deixat els projectes transformadors del 
poble com solien plantejar? Aparcada la Biblioteca 
sine die (ja portem més de 7 anys amb el projecte 
fet), la proposta de continuïtat és un nou parc a la 
Serreta. 400 mil eur d’inversió enfront dels 4 mili-
ons d’un espai imprescindible.

I els pressupostos participatius que Gent d’Ale-
lla i la seva cap de llista Mercè Marzo sempre ha-
vien defensat?

Per què, patint un creixement important en ro-
batoris, noves ocupacions i greus actituds incívi-
ques al poble, l’Ajuntament d’Alella només fa créi-
xer la partida destinada a la seguretat un 1’9%?

Per què, si creiem que “Alella valora l’esport” 
(eslògan del nostre alcalde), la regidoria perd més 
d’un 11% i la regidoria de joventut només creix en 
4.000 eur?

On són els centenars de pisos de lloguer que 
s’havien de construir? (en un moment on el sector 
immobiliari creix i no ha patit per la pandèmia)

Ferm compromís amb la cultura 

Fa uns mesos va irrompre a les nostres vides el 
SARS-CoV-2 que ens ha abocat a una de les pitjors 
pandèmies dels nostres dies, provocant estralls en-
tre els nostres conciutadans. Cal recordar, que Ale-
lla va registrar la primera defunció per COVID del 
país. Per fer front a aquesta greu situació, la nostra 
institució, amb el govern municipal al capdavant, 
donava una resposta, explicada amb anterioritat, 
tan contundent com efectiva en diferents àmbits, 
social, econòmic, etc. Cal destacar, també, que per 
pal·liar l’efecte en la nostra societat alellenca van 
sorgir diferents projectes, com el Pacte de Poble 
o el mateix Alella Poble Cuidador, i no ens hem 
aturat. 

En l’àmbit de la cultura, aquesta devastadora 
pandèmia ha fet emergir un nou projecte des de 
Can Manyé juntament amb l’Hospital Germans 
Trias i Pujol (Can Ruti), el projecte IN_CERT amb 
una exposició de les artistes Nora Ancarola i Jo Mil-
ne i la presentació d’un seguit d’activitats que gira-
ran al seu entorn. És un projecte que dóna visibili-
tat al vincle entre l’art, la ciència i la salut, per tal 
que això condueixi a una reflexió profunda sobre el 
moment que estem vivint i el què està significant, i 
en l’impacte i les conseqüències que aquesta pan-
dèmia està tenint a les nostres vides en tots els àm-

I així la coherència es va perdent
Fetes les preguntes que no obtindran resposta 

pel govern, el nostre grup proposarà canvis en el 
pressupost. Una de les principals aportacions del 
nostre grup serà com millorar la seguretat de barris 
com Can Comulada, Mas Coll i Alella Park amb un 
control dels accessos.

Plantejarem l’aplicació de mesures antiocupes, 
pensant en aquelles ocupacions delictives que no 
busquen una llar on viure sinó un espai on treu-
re profit a les seves activitats il·lícites. Plantejarem 
donar més ampli suport a les nostres entitats. Elles 
són l’eix vertebrador de la nostra societat.

Nosaltres sí que tenim clares les prioritats del 
nostre poble.

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

Joan Pugibet 
pugibetmj@alella.cat 

bits: la incidència en la vessant humana, personal, 
en el marc social, econòmic, cultural, educatiu, etc.

Des de l’Ajuntament, d’uns anys ençà, vam 
prendre el ferm compromís d’impulsar la cultura 
de la manera més transversal possible, posant-la 
al servei de la ciutadania i el projecte IN-CERT n’és 
una bona mostra. Treballem per donar suport a ini-
ciatives culturals, innovadores i transformadores, i 
en concret, en aquest cas, promovent el món de 
les arts visuals i la ciència, de la mateixa manera 
que treballem en la difusió de la cultura popular i 
tradicional catalana.

La vinculació plena entre ambdues institucions 
del territori ha estat vital com a part enriquidora 
i multiplicadora de moltes preguntes i reflexions 
que han sorgit al voltant de la pandèmia. Alhora, 
també, manté l’equipament de Can Manyé com a 
referent en el mosaic dels espais expositius d’art 
del nostre país i com a un dels punts neuràlgics 
de la vida cultural alellenca i comarcal. Seguirem 
treballant en aquesta línia, integrant-hi també els 
equipaments culturals i els centres educatius per 
consolidar Alella com un focus cultural destacat, a 
nivell comarcal i de país.

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 Fem salut mental

Com tots sabeu, la pandèmia ha agreujat un mal 
molt present en la nostra societat: els problemes de 
salut mental. Des de la nostra regidoria, de Promo-
ció de la Salut, volem donar coneixement  i donar-li 
valor a una malaltia amb poc reconeixement, enge-
gant les primeres Jornades de Salut Mental que es 
faran al nostre municipi.

Encara que puguin semblar unes jornades mas-
sa tècniques, pensem que poden ser d’una gran 
utilitat per a la ciutadania en general.

Us recordem que aquestes jornades es duran a 
terme els dies 10, 11 i 12 de novembre, a l’Espai 
d’Arts Escèniques Casal d’Alella. Hi participaran 
persones vinculades al sector de la salut mental. 
Aquestes jornades són totalment gratuïtes i obertes 
a tots els públics. 

Si bé s’han obert les restriccions per la covid19, 
cal fer la inscripció per assistir a les activitats pro-
gramades, emplenant el formulari que trobareu a 
https://alella.cat/jornadessalutmental.

Us animem a venir i participar en les Jornades 
de Salut Mental, ja que pensem que poden esde-
venir un important referent, i ens agradaria que es 
quedessin per molts anys. Tanmateix, volem apro-
fitar aquest espai per recordar-vos que aquest mes 
de novembre, del 19 al 27, es tornarà a fer el Gran 

Mark Ullod 
ullodlm@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

El Pla de Lleida/Gaietana. 2a part.

Us oferim la segona part de l’intervenció 
al Ple Municipal del mes de setembre: 
Aquesta barreja de titularitats i d’usos a la prime-
ra planta pot ser, al nostre entendre, una font de 
conflictes, i l’Ajuntament té les de perdre perquè 
haurà de primar el respecte pel descans dels veïns. 
A més, i encara que l’informe de patrimoni no 
en faci esment, la segregació de la crugia central 
de la resta del sostre d’equipaments de la plan-
ta baixa obliga a practicar-hi altres accessos, que 
hipotequen determinats espais que avui com-
pleixen altres funcions, i, per tant, modificarà 
les circulacions internes i suposarà un alteració 
artificial i artificiosa de l’edifici primigeni. La lec-
tura de la masia no serà, en cap cas, l’original. 
Pels mateixos motius, molt més evidents, en opo-
sem a la construcció d’habitatges dins de la ma-
sia. No ens val l’argument que seran destinats a 
gent jove i gent gran, perquè la falsificació arqui-
tectònica serà la mateixa i, a més, seran pisos 
de renda lliure, per la qual cosa no es podrà de-
terminar, des de l’àmbit públic, quins sectors so-
cials o quines franges d’edat podran accedir-hi. 
Dissentim profundament de la qualificació urbanís-
tica assignada a la part privada de la masia. Els ha-
bitatges de la primera planta i de la segona, així com 

Recapte d’Aliments.
Es farà una campanya virtual de donacions mo-

netàries destinades a la compra i distribució d’ali-
ments. Aquestes donacions es podran fer a la caixa 
dels supermercats, a les parades del mercat muni-
cipal i als establiments de petit comerç.

Des de la nostra Regidoria, ens sentim afortu-
nats i agraïts de poder endegar i col·laborar en tots 
aquests projectes. Doncs la nostra fita sempre és la 
Gent, i en especial la Gent de la nostra comunitat 
necessitada i desfavorida socialment. Ara que po-
dem, volem ajudar i participar en qualsevol iniciati-
va que promocioni l’altruisme i l’ajut vers als altres.

Us encoratgem a participar-hi.  
Salut i feina!!!

els espais comuns de la planta baixa han estat iden-
tificats amb la clau 8b, que correspon històricament 
a la tipologia edificatòria de “Casa amb jardí”. Per 
definició, el Pla General de 1987 atorgava a aques-
tes edificacions –en general, masies i grans torres 
d’estiueig– l’ús “familiar”. I no pas plurifamiliar.  
Per tant, volem alertar del precedent i del perill 
que representa fer aquest salt en el buit i assignar 
una clau de sostre “familiar” a un edifici plurifa-
miliar. El POUM contempla aquesta opció, però 
únicament quan s’adapta a una situació preexis-
tent (com és el cas de Can Peixet) o quan exis-
teixen diverses edificacions històriques indepen-
dents (com Cal Doctor). En la resta de supòsits, 
la clau 8 admet únicament la divisió horitzontal 
vertical per plantes en aquells edificis on la seva 
morfologia es composa a base d’una suma de 
volums clarament independents entre si i sem-
pre que cadascun d’ells tingui una superfície mí-
nima total construïda de 200 metres quadrats.  
Continuarà (I acabarà) al proper Full. Moltes grà-
cies!

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 Cal reforçar la Formació Professional 

El darrer període de preinscripció i matriculació ha 
posat de manifest que hi ha hagut un problema 
de planificació, de prospecció i de gestió ineficient 
de la Formació Professional a Catalunya, després 
d’anys en què no s’han donat els passos necessaris 
des del Govern de la Generalitat per desplegar la 
Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualifi-
cació professionals. Tant és així que el govern de la 
Generalitat no va preveure l’augment de la deman-
da de Formació Professional a l’hora de planificar 
l’oferta i la programació educativa, malgrat que en 
els darrers anys la demanda ha anat creixent de 
manera molt important curs a curs.

El resultat d’aquesta mala planificació van ser 
gairebé 20.000 joves, al conjunt de Catalunya, 
sense una plaça assignada en primera instància 
que, abans de començar el curs escolar 2021-22, 
van viure amb l’angoixa de no saber si podien cur-
sar els estudis que havien escollit. En alguns casos, 
amb l’alternativa de fer Batxillerat malgrat no ser 
l’itinerari desitjat, de cursar un cicle d’una família 
formativa diferent a l’escollida, d’haver d’optar per 
un cicle formatiu concertat o privat inassolible per 
a moltes famílies o malauradament a l’abandona-
ment prematur dels estudis.

En el cas del Maresme, abans de començar el 
Cristòbal Zueras
zuerasrc@alella.cat

Subida de impuestos o recorte de gastos 

Que es lo más importante de un Ayuntamiento para 
los vecinos??....Donde se gastan los impuestos 
que pagamos todos, además de los recursos que 
se obtienen de la Diputación de Barcelona y otros 
organismos y en la actualidad además los fondos 
europeos.

La principal fuente de ingresos es el IBI, (5,4 
millones de un presupuesto de 13 mill), la segun-
da la participación en los tributos del Estado (2,3 
millones) y la tercera el IVTNU conocido como la 
plusvalía municipal (1,8 millones).

Estas tres partidas componen el 75% de los in-
gresos.  Pues bien, desde el 2012 existen sentenci-
as advirtiendo de la ilegalidad en el método de cál-
culo de la plusvalía municipal, que se paga cuando 
se recibe una herencia o se transmite un inmueble.  
Se da el caso que muchos Ayuntamientos lo han 
cobrado incluso cuando se producían pérdidas en 
la transmisión y en los casos de dación en pago, 
cuando se perdia la propiedad.

Finalmente el TC ha declarado inconstituciona-
les los artículos que determinan la base imponible 
del impuesto (después de avisar en tres ocasiones), 
lo que impide recaudar el impuesto y perder el 
Ayuntamiento de Alella una importante fuente de 
ingresos.

Desde Ciudadanos hemos llevado al Congreso 
en diversas ocasiones la modificación de este im-
puesto, pero PP y PSOE no han hecho nada, y de 
aquí la situación actual.

El Ayuntamiento de Alella tiene dos escenarios, 
uno, que se compense a los Ayuntamientos por la 
eliminación del impuesto, en cuyo caso no se ve-
ria afectado; dos, que el Estado no haga nada y 
el Alcalde se vea obligado a subir los impuestos o 
recortar drásticamente el gasto….Veremos.

Otro tema importante es la Tasa de Residuos, y 
como se cobra,  0,106% del VC con una tarifa mín 
de 55€ y máx de 250€….y que en 2022 se enca-
recerá por la adaptación a la normativa europea, 
¿nos repercutirán este incremento? ¿se cobrará por 
generación?

Toni Bernal
bernaltj@alella.cat
689 019 367

curs 2021-2022, el nombre d’alumnes que volien 
accedir als cicles formatius de grau mitjà i de grau 
superior de Formació Professional i no tenien plaça, 
en primera instància durant la fase 1 de preinscrip-
ció, era de més de 1.500 joves.

Una xifra que es veurà reduïda amb les poste-
riors fases extraordinàries, que per cert, han deixat 
sense opcions aquell alumnat més vulnerable que 
ni tan sols s’han assabentat d’aquestes noves opor-
tunitats.

La UE va proposar com objectiu treballar per 
reduir com a mínim al 10% l’abandonament es-
colar prematur, que a Catalunya se situa per sobre 
del 17%.

D’altra banda, convé tenir en compte l’elevada 
taxa d’atur juvenil (38%) i el 14% de població de 
15 a 24 anys que ni estudia ni treballa. Precisa-
ment uns estudis de Formació Professional Dual, 
amb participació del teixit productiu, són una eina 
fonamental per poder lluitar contra aquesta proble-
màtica. En aquests moments, la manca de recursos 
no pot ser una excusa per justificar els dèficits de 
l’oferta de places de Formació Professional atès que 
es preveu disposar de Fons Europeus per valor de 
2.160 M€ a Catalunya, que en part es destinaran 
a temes vinculats a Educació.

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. La 
propera sessió, de manera excepcional, es farà el segon dimarts que és 14 de desembre. 

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

Donar compte dels decrets de delegació d’àrees i tinences 
d’alcaldia.  
El Ple va quedar assabentat decret d’Alcaldia pel qual es 
delega l’àrea de l’Esport a Joan Pugibet i del decret dele-
gació de tinents d’alcalde pel qual s’anomena Joan Pugi-
bet com a 4t tinent d’alcalde. 
El Ple queda assabentat.  
Donar compte dels informes del Síndic Municipal de 
Greuges dels darrers dos exercicis.
El Ple va quedar assabentat dels informes de la Sindicatura 
Municipal de Greuges dels anys 2019 i 2020. En els dos 
exercicis s’han recollit un total de nou queixes: quatre es van 
resoldre, altres quatre es van derivar a altres administracions 
o serveis i una va ser rebutjada per manca de fonament. 
El Ple queda assabentat.  
Aprovada l’Ordenança de Convivència i Espai Públic.
El Ple va aprovar el Compte General de l’Ajuntament cor-
responent a l’exercici 2020, que contempla una situació 
d’equilibri financer amb un romanent de tresoreria per a 
despeses generals de 3.713.853 euros i un estalvi net 
d’1.115.289 euros. El grau d’execució del pressupost 
d’ingressos és del 81,83% i el de despeses del 80,44%. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A i AA-CUP 
i l’abstenció de JxCAT, Cs i AP-PSC.

Aprovació inicial del PMU La Gaietana i el carrer Lleida. 
El Ple va aprovar inicialment el nou Pla de Millora Ur-
bana de La Gaietana i el carrer Lleida, que proposa 
generar dos polígons d’actuació independents, redistri-
buint l’aprofitament i les càrregues entre els dos sub-
àmbits, preservant part de la planta baixa de La Gaie-
tana com a equipament i aconseguint una reserva 
d’habitatge dotacional al carrer Lleida.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i Gd’A, l’absten-
ció de JxCAT i AP-PSC i el vot en contra d’AA-CUP i Cs.
Sol·licitud per ser àrea amb mercat d’habitatge tens. 
El Ple va aprovar demanar a la Generalitat que Alella 
sigui inclosa a la llistat de municipis considerats de mer-
cat d’habitatge tens, per contenir els preus del lloguer. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i Gd’A, AA-CUP, 
AP-PSC i el vot en contra de JxCAT i Cs.
Aprovació del Pla Director de Participació.
El Ple 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. 
Aprovat per unanimitat.  
Declaració institucional del dol perinatal i gestacional.
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:  NOVEMBRE - DESEMBRE

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
4 i 5 de desembre         MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
6 de desembre                           GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
8 de desembre                 MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
11 i 12 de desembre                  BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
18 i 19 de desembre                 GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
25 de desembre                  BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
26 de desembre                 MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

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: -NOVEMBRE- GENER 

Deixalleria mòbil
Del 23 al 28 de novembre i del 21 al 24: de desembre (dies 25 i 26 tancat)
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 

Impost Activitats Econòmiques                                             16.09.2021   a  16.11.2021
Taxa per entrada de vehicles                                                 23.09.2021   a  26.11.2021
IBI urbà 4a fracció (domiciliat)                                             02.11.2021  
Taxa del Mercat Municipal  (4t trimestre)                              26.11.2021   a  26.01.2022
Taxa del Mercat de Marxants  (4t trimestre)                          26.11.2021   a  26.01.2022
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Agenda d’activitats

*Activitat organitzada per l’Ajuntament

Fins al 13 de febrer “IN_CERT”, Nora Ancarola i Jo Milne. 

Diumenge 21 de novembre, 11.20h Visita comentada i taula 
rodona amb el grup de treball del projecte “IN_CERT”
www.alella.cat/in_cert 
Horari: Dimecres, dijous i divendres de 17 a 20h. Dissabtes i diumenges d’11 a 14 h.

Exposició a Can Manyé

17h Àgora*
Càpsula. Sexualitats, diversitats i plaers.  alella.cat/agoraadolescencia

17.30h Can Lleonart*
Taller. Cuina d’aviram, amb Luca Maronguiu. alella.cat/canlleonart

Dimecres 10 de novembre

19h Can Lleonart*
Correllengua 2021. “Isabel-Clara Simó, la veu lliure”. Conversa amb 
l’escriptora Núria Cadenes.  alella.cat/correllengua.

Divendres 12 de novembre

9.30h Can Lleonart*
Taller. Shinrin-yoku: un bany al bosc. alella.cat/canlleonart 

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
In_cert. Col·loqui amb Bonaventura Clotet i Joan Fontcuberta, mo-
derat per Lídia Heredia. alella.cat/in_cert.

Dimarts 9 de novembre

18h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella
Correllengua 2021. Lliurament de la XIX edició dels Premis Nacionals 
Joan Coromines. Homenatge a Mercè Giralt. alella.cat/correllengua.
Organitza: La CAL amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alella

18.30 a 22h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
La liada. El repte de ser jove a Alella?  Jornada participativa per a l’ela-
boració del nou Pla Local d’Adolescència i Joventut. alella.cat/agora.

Dissabte 13 de novembre

10h Oficina de Turisme*
Itinerari guiat. Anem per camins antics. alella.cat/turisme 

De 10 a 13h Plaça de l’Ajuntament*
Reparatruck. Servei mòbil d’autoreparació. alella.cat/reparatruck.

De 10 a 14h Rambla d’Àngel Guimerà*
La Maresma. Fira de Proximitat i Sostenibilitat. alella.cat/lamaresma.

De 10 a 13h Can Lleonart*
Escapem dels plàstics! Escape room. alella.cat/moutepelsresidus. 

D’11 a 13h Associació Casal d’Alella
Jocs de taula. Viatgem! Trens i faraons.
Organitza: Associació Casal d’Alella 

12h Can Manyé*
Correllengua 2021. Lliurament de Premis Literaris Alella 2020-2021. 
Actuació d’Anna Guasch i Jordi Juan Llàcer. alella.cat/correllengua.

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Sardanes amb la cobla La Principal del Llobregat. alella.cat/espaialella.

Diumenge 14 de novembre

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
25N. T’has sentit algun cop violentada en una conversa? Parlem de 
les violències verbals, amb Eli Abad. alella.cat/25N.

Dimarts 23 de novembre

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
25N. Càpsules literàries contra la violència de gènere. alella.cat/25N.

Dimarts 16 de novembre

18h Espais d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Bibliolab. Figures en 3D sense impressora. b.alella.fg@diba.cat

20h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
25N.Teatre. Inèrcia. Companyia Inèrcia. www.alella.cat/espaialella

Divendres 19 de novembre

De 10.30 a 12.30h Centre de Valorització de Residus del Maresme*
Visita al Centre de Valorització de Residus. alella.cat/moutepelsresidus.

18h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
In_cert. Teatre. Les croquetes oblidades. www.alella.cat/espaialella.

Dissabte 20 de novembre

11.30h Can Manyé*
In_cert. Parlem d’In_cert. Visita comentada a l’exposició i taula rodo-
na amb el grup de treball del projecte. www.alella.cat/in_cert

Diumenge 21 de novembre

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

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
25N. Dones valentes, col·loqui amb Txell Feixas. alella.cat/25N.

Dimecres 24 de novembre

9.30h Carrer de Les Heures*
Visita guiada al Centre de Valorització de Residus. alella.cat/gentgran60.

19h Plaça de l’Ajuntament*
25N. Acte institucional del Dia Internacional per l’Eliminació de les 
Violències Masclistes. alella.cat/25N.

Dijous 25 de novembre

20h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Teatre. Si o no?, amb Bruno Oro. www.alella.cat/espaialella

Dimecres 17 de novembre

De 10 a 14h Àgora*
Càpsula. Per què menges el que menges? alella.cat/agorajove

11h Can Lleonart*
Taller de compostatge casolà. alella.cat/moutepelsresidus.

Dissabte 27 de novembre

12h Oficina de Turisme*
Diumenges de Vins. Quim Batlle i Celler Jordana.alella.cat/turisme

12h Can Lleonart*
Diumenges de Most. La pagesia a Catalunya. alella.cat/turisme.

12h Plaça de l’Ajuntament*
Celebració dels Drets dels Infants i benvinguda al Consell d’Infància. 

18 i 20h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Teatre. Iaia, amb Mambo Project. alella.cat/espaialella.

Diumenge 28 de novembre

Dijous 18 de novembre 
19.30h Les Golfes de Can Lleonart*
Tast. Formatges guanyadors del concurs de La Seu. alella.cat/canlleonart

Dimarts 30 de novembre
19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Cinema. Cicle Gaudí. Donde caben dos.  alella.cat/espaialella



JORNADES

Càpsules literàries contra la violència de 
gènere amb Elisenda Guiu i Óscar Molina.

Teatre Inèrcia amb Sílvia Siles i David Font.

T'has sentit algun cop violentada en una 
conversa? Parlem de les violències verbals 
amb Eli Abad. 

Col·loqui Tinc veu! Parlem sobre les 
violències masclistes.

Dones valentes, col·loqui amb Txell Feixas. 
Presenta Silvia Llanto.

Taller de creació audiovisual Clam contra 
les violències masclistes.

Acte institucional i ofrena �oral.

2021

Homenatge a 
Isabel-Clara Simó

Organitza:

Llengua Cultura Llibertat

Divendres 12 de novembre 19 h Can Lleonart
Xerrada “Isabel-Clara Simó, la veu lliure” a càrrec de Núria Cadenes. 
Lectura del Manifest a càrrec de Carles Pérez de la CAL Alella.

Dissabte 13 de novembre, 18 h, Espai d’Arts Escèniques 
Lliurament dels XIX Premis Nacionals Joan Coromines i 
homenatge a Mercè Giralt. 

Diumenge 14 de novembre, 12 h, Can Manyé
Lliurament dels Premis Literaris Alella a Maria Oleart i Alella a 
Guida Alzina acompanyat de l’actuació musical d’Anna Guasch, soprano i 
Jordi Juan Llàcer, pianista.

Homenatge a 
Isabel-Clara Simó

Vegeu el 
programa


