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L’Ajuntament desallotja una casa 
ocupada pel mal estat de l’edifici.

Alta participació a la represa dels 
Premis Literaris. 

Tornen La Marató i l’activitat 
nadalenca. 
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 L’Ajuntament destinarà més de 2,7 milions d’euros a finançar 
inversions en diferents sectors del municipi. 
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Més Seguretat Ciutadana
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 El pressupost creix un 25%
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 Obres de reparació al dipòsit d’aigua de 
Can Comulada

 Nou joc al Parc del Canonge 

9
 La Marató solidària i festiva

La prioritat de les nostres polítiques sempre són les persones 
i millorar la seva qualitat de vida. Aquesta ha estat sempre la 
nostra carta de presentació i totes les nostres actuacions s’ex-
pliquen des d’aquesta visió. 

En aquest sentit, des de l’Ajuntament també tenim molt clar 
que parlar de qualitat de vida és també parlar de seguretat 
ciutadana. I és que entenem la seguretat ciutadana com “el 
conjunt d’accions democràtiques desenvolupades per les ad-
ministracions, amb la col·laboració de la ciutadania, destina-
des a assegurar la convivència pacífica, l’ús comunitari i 
equilibrat d’espais públics, l’erradicació de totes les violènci-
es i de la comissió de delictes i faltes”. 

Atesa la importància que li donem, la seguretat ciutadana és 
una de les polítiques què més recursos hi destinem. Malgrat 
com Ajuntament no en som els responsable, no defugim el de-
bat, ans el contrari, l’encarem serenament i amb el major conei-
xement de causa per tal de coreponsabilitzar-nos i treballar 
sense fissures per la major seguretat ciutadana al nostre poble.  

Som dels primers municipis amb càmeres, tenim una planti-
lla de policia complerta i ara invertirem en diverses millores 
de seguretat a la comissaria local. 

Cada any realitzem la Junta Local de Seguretat on destaquen 
unes bones dades de seguretat, per bé que sabem que enca-
ra hi ha fets delictius al nostre poble que ens preocupen, com 
és el cas dels robatoris a domicilis.

Per això fa mesos que hem establert reforços policials cada 
cap de setmana per duplicar els agents de Policia Local i 
també hem establert protocols i campanyes específiques 
conjuntament amb Mossos d’Esquadra.

A més a més, iniciarem l’any 2022 incorporant tres importants 
novetats en matèria de seguretat, entre les quals destaca la de 
dotar la Policia Local amb un dron de seguretat. Diferents 
agents locals ja s’estan formant en el pilotatge especialitzat i 
properament en farem la presentació pública. Aquesta serà 
una important eina contra els robatoris a domicilis, però també 
en d’altres casos, ja que ens permetrà incorporar un patrullatge 
aeri amb càmera nocturna i tèrmica que permeti controlar la 
via pública i els accessos boscosos.

Seguim millorant la nostra Policia Local per fer d’Alella un 
poble encara millor.

Per acabar, aprofito aquest espai per desitjar-vos unes bones 
festes. Animar-vos a passejar-vos pels carrers engalanats del 
poble i a comprar al nostre comerç local. Que tinguem un bon 
final d’any i una millor entrada al 2022. 

7
 La Policia Local desallotja una casa 
ocupada pel risc de seguretat de l’edifici

 Més de 700 persones i 133 establiments 
reben informació per millorar la recollida 
de residus

8
 Alella recupera el Premis Literaris 
 L’aula d’estudi obre del 13 de desembre 
al 16 de gener
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Un any per fer grans obres 
·······················································································································································
L’any vinent estarà marcat per l’impuls inversor i la recuperació d’activitats després de dos anys de contenció. 
·······················································································································································

295.000 €

Nou accés 
a Can 
Comulada

Nous 
habitatges 
socials

430.622 € 416.000 €

Adeqüació 
exterior 
del Camp 
Municipal

275.000 €

Arranjament 
del Torrent 
Vallbona 

250.000 €

Nou accés 
per a 
vianants a 
Alella Parc

250.000 €

Nou Parc de 
La Vinya a la 
Serreta

175.000 €

Actuacions  
viàries

140.000 €

Millores 
espais
públics

111.000 €

Millores de 
seguretat a la 
comissaria

21.000 €

Materials,
equips i 
maquinària

4.000 €

Millores 
centres 
educatius

2.000 €

Material
equipaments
esportius

19.000 €

Mobiliari viari 
i d’actes 
públics

15.000 €

Senyalització,
pilones i
baranes

229.000 €

Reforma 
edificis
municipals

70.000 €

Compra de 
terrenys per 
ampliar el 
cementiri  

50.000 €

Creació de 
la Ruta de 
l’esport

12.000 €

Remodelació
de parcs

Després de dos anys d’ajustament 
pressupostari i contenció imposada 
per la pandèmia, el 2022 s’albira com 
l’any de la recuperació. Serà l’any de 
la materialització de moltes actuacions 
que s’han anat embastant tècnicament 
al llarg dels darrers dos exercicis i que 
veuran la llum durant l’any que ve. 

Els comptes de 2022, aprovats in-
icialment pel Ple municipal del 25 de 
novembre, superen els 15,6 milions 
d’euros i estan marcats pel fort impuls 
inversor previst en el proper exercici. 
L’any vinent es destinaran més de 2,7 
milions d’euros, el 18% del pressupost 
de despeses, a l’execució d’obres pú-
bliques.

 El gruix d’aquests diners es re-
partiran entre una dotzena d’actua-
cions rellevants, algunes llargament 
esperades per la ciutadania, com ara 
l’adequació dels accessos per facilitar 
la circulació dels vianants als barris 
de Can Comulada i Alella Parc, o la 
instal·lació d’una plataforma elevado-
ra que garanteixi l’accessibilitat a totes 
les plantes de l’edifici de l’Ajuntament. 
El cost del conjunt d’aquestes tres ac-
tuacions s’estima en més de 664.000 
euros. 

Reforma dels pisos dels mestres 
Del total d’inversions previstes, la par-
tida més elevada és la destinada a la 
reforma de l’edifici de les “Cases dels 
Mestres”, situat al costat de les Anti-
gues Escoles Fabra, per reconvertir-lo 
en habitatges socials. El Ple del 25 de 
març ja va aprovar inicialment el pro-
jecte d’executiu, presentat per Guillem 
Cabré-Verdiell, que contempla una 
rehabilitació de l’edifici per tal d’ade-
quar-lo a les necessitats actuals i poder 
incorporar 3 dels 4 pisos que confor-
men aquest immoble al parc d’habitat-
ges socials d’Alella. (Vegeu imatge de 
portada). 

Millores al camp d’esports 
El pressupost incorpora una partida 
de 416.000 euros per a la realització 
d’obres de millora exterior del Camp 
d’Esports Municipal, un dels equipa-
ments més utilitzats del municipi. La 
reforma interior ja va quedar enlles-
tida en el mandat anterior i ara toca 
entomar l’adequació de l’entorn, amb 
l’habilitació dels accessos i la zona 
d’aparcament i el condicionament del 
camí que connecta amb el sector de 
Vallbona. Paral·lelament, s’espera que 

en els propers mesos pugui quedar en-
llestida la reurbanització del Tram A 
de la Riera, des del pou sorrenc fins al 
Camp d’Esports, que va ser adjudicada 
a finals de novembre. 

Més seguretat a la Comissària  
La llista d’inversions inclou 111.000 
euros per a la millora de la seguretat a 
la Comissària de la Policia Local, amb 
la instal·lació d’una tanca perimetral i 
l’adequació dels accessos a l’interior de 
l’edifici. A més, es preveuen destinar 
110.000 euros més a la reforma d’edifi-
cis municipals i 119.000 euros per a la 
instal·lació de l’ascensor a l’Ajuntament. 

Altres actuacions destacades  
La reurbanització del Torrent Vallbo-
na per tal de millorar l’accés per a 
vianants per aquest vial que ara està 
en molt mal estat per les arrels dels 
arbres; la construcció del gran parc 
central de La Serreta o la compra de 
terrenys per a la futura ampliació del 
cementiri municipal són algunes de les 
actuacions destacades en el llistat d’in-
versions, que també contempla millo-
res viàries i a espais públics i la creació 
de la ruta de l’esport. 
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El Ple de l’Ajuntament celebrat el 25 
de novembre va aprovar inicialment 
un pressupost de 15.600.500 euros 
per a l’any vinent, el que suposa un 
increment de més del 25% respecte a 
l’exercici anterior, uns dels augments 
més significatius dins de l’històric pres-

supostari  municipal. Aquest important 
increment es deu principalment a dos 
factors: la recuperació dels nivells de 
despesa previs a la pandèmia i el fort 
impuls inversor previst després de dos 
anys de contenció econòmica. 

L’augment més rellevant se centra 
en les inversions amb un increment de 

més de 993%. Es preveuen destinar 
2.764.622 euros. Tot i que al document 
d’aprovació inicial està incorporat com 
a endeutament per necessitats compta-
bles a l’espera de la liquidació del pres-
supost de 2021, el govern preveu poder 
finançar la major part de les inversions 
amb els romanents de tresoreria acumu-
lats en els darrers anys, sense haver de 
recórrer a nou endeutament.

Les despeses de béns i serveis s’in-
crementen un 8% amb la recuperació 
de les partides prèvies a la pandèmia 
de l’activitat cultural i festiva, com ara 
el Festival d’Estiu, la Festa de la Vere-
ma, la Festa Major o les Jornades de 
la Gent Gran. També augmenten les 
partides de manteniment i neteja de 
la via pública, que passa de 350.000 
a 400.000 i les destinades a submi-
nistrament elèctric i gas, que creix de 
380.000 a 494.000 euros. 

Un altre increment destacat és el de 
la gestió de l’arbrat viari que augmen-

·······················································································································································
Els comptes de l’Ajuntament es van aprovar el 25 de novembre amb els vots a favor d’ERC+SxA i Gd’A, el 
vot en contra de JxCAT i AA-CUP i l’abstenció de Cs i PSC.  
·······················································································································································

El pressupost creix un 25% 
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A què es destinen cada 100 euros   

ta fins als 85.000 euros, amb 40.000 
euros addicionals per la replantació 
d’arbrat a diferents barris del municipi. 

Igualment, s’afegeixen més recur-
sos fins a arribar als 150.000 euros 
d’aportació a la Mancomunitat de Ser-
veis d’Alella, el Masnou i Teià per a la 
gestió de les deixalleries fixa i mòbil.

Un 2% més per al personal
El capítol de personal augmenta un 2%, 
derivat bàsicament de l’increment retri-
butiu salarial previst a la Llei de pres-
supostos generals de l’Estat. A aquesta 
partida es destina el 28% del pressu-
post, més de 4,3 miliones d’euros.

Augment de les transferències
Pel que fa als ingressos, s’espera la 
recuperació dels nivells de recaptació 
d’impostos i taxes previs a la pandèmia 
i un augment de gairebé un 11% de les 
transferències i subvencions procedents 
de l’Estat, la Generalitat i la Diputació. 

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

El govern espera poder finançar la 
major part de les inversions amb els 
romanents de tresoreria sense haver 
d’incrementar l’endeutament. 
···················································
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Impostos i taxes es 
mantenen congelats

= 2020
Congelats

Pressupost
2022

25% +
15.600.500 €

Urbanisme, Medi 
Ambient i 

Sostenibilitat 

10 +
1,7€

Inversions

993% +
Més de 2,7 M€

Manteniment del 
municipi, seguretat i 
serveis a les persones

6,7% +
Més de 5,3 M€

Promoció econòmica, 
turisme i represa de 

les activitats culturals 
i festives

11,9% +
Més de 1,3 M€

Serveis municipals Via pública

Obres Públiques 

Administració 

Medi Ambient-Sostenibilitat 

Civisme I Seguretat

Hisenda

Cultura

Serveis Persones 

Educació I Infància 

Urbanisme  

Turisme I Identitat

Participació Ciutadana 

Esports 

Adolescència i Joventut 

Innovació 

Comunicació

Festes 

Salut-Ocupació-Ciutadania 

Alcaldia 

Promoció Econòmica 

Cooperació Internacional

Gent Gran  

Equitat

Regidories Total 2022

2.956.520 €

2.714.622 €

1.547.140 €

1.351.025 €

1.344.025 €

1.188.433 €

827.871 €

760.598 €

506.137  €

 324.546  €

286.000 €

276.540 €

246.238 €

184.970 €

180.688 €

 154.568 €

135.500 €

106.471 €

98.783 €

  72.863 €

54.025 €

25.500 €

 13.500  €

+ 8,2%

+ 858,1%

+ 3,3% 

+ 3,4% 

+ 4,3%

- 6,9% 

+ 5,4% 

+ 5,0%

+ 4,6%

 + 49,5% 

+ 13,9%

+ 8,4% 

+0,4%

+ 2,2%

+ 0,1 %

+ 0,8 %

+ 60,3%

------

0 %

  + 21% 

+ 8%

+ 59,4%

+ 42,1%

S’esperen uns 400.000 euros més per 
l’augment de la participació en els im-
postos de l’Estat i per les aportacions 
extraordinàries de la Generalitat i el pla 
de resiliència local de la Diputació per 
donar suport a les entitats locals per 
ajudar a la recuperació de la crisi sani-
tària i econòmica de la COVID-19. 

Increment generalitzat a les regidories
Totes les regidories, excepte la d’Hi-
senda, incrementen les seves partides 
després de dos anys de contenció. Els 
augments més destacats són a Obres 
Públiques, a conseqüència de l’alt vo-
lum inversor, i a Urbanisme per l’ad-
quisició de terrenys. També augmen-
ten significativament Festes, Turisme 
i Identitat i Gent Gran, per la recupe-
ració de l’activitat cultural i festiva. 
Igualment, creix la despesa destinada 
a seguretat, amb més dotació per a la 
Policia Local, i s’incrementen les sub-
vencions a les entitats. 

Més recursos per a Serveis a les Persones 
L’àrea de Serveis a les Persones, que 
inclou Serveis Socials i Habitatge, tam-
bé disposarà de més recursos econò-
mics l’any vinent. La partida d’aquesta 
àrea s’incrementa en 60.000 euros i 
arribarà als 760.598 euros, dels quals 
330.000 euros (76.000 euros més 
que l’any 2021) es destinaran als ser-
veis bàsics d’atenció i promoció social. 
Com en anys anteriors, el pressupost 
contempla una partida addicional de 
300.000 euros com a fons de contin-
gència per fer front a possibles even-
tualitats i donar resposta a situacions 
que es puguin produir al llarg de l’any. 

L’oposició no dóna suport al pressupost
El pressupost es va aprovar amb 
els vots a favor de l’equip de govern 
—d’ERC+SxA i Gd’A— i no va tenir 
el recolzament de l’oposició. JxCAT va 
anunciar que presentaria un pressupost 

alternatiu i AA-CUP va tornar a recla-
mar els pressupostos participatius i es 
va mostrar contrari a algunes de les 
actuacions incloses en la proposta del 
govern. Les dues formacions van votar 

en contra. AP-PSC i Cs es van abstenir. 
El pressupost estarà a exposició públi-
ca fins al 22 de desembre, abans de la 
seva aprovació definitiva. Es pot consul-
tar a www.alella.cat/pressupost. 



6 EL FULLEL FULLEL FULL

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

Obres de reparació al dipòsit 
d’aigua de Can Comulada
···································································································
L’actuació permetrà millorar l’accés al servei de manteniment de la xarxa.  

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

Nou joc al parc del Canonge 

El parc del Canonge té des d’aquest 
mes de novembre un nou joc infantil 
que ofereix moltes i diferents possibili-
tats a la canalla de jugar, fer exercici i 
treballar la psicomotricitat amb segure-
tat. L’Ajuntament ha destinat prop de 

Aquest mes de novembre s’han iniciat 
els treballs de substitució de la cober-
tura del dipòsit d’aigua Coma Fosca I, 
situat al carrer Amposta, al barri de 
Can Comulada. La cobertura d’aquesta 
instal·lació es troba en molt mal estat, 
té esquerdes i es produeixen vibracions 
quan es transita per ella, de manera 
que els serveis de manteniment no po-
den accedir amb seguretat quan han 
de fer treballs a la xarxa. Per fer les 
obres s’ha hagut de buidar el dipòsit i 
instal·lar-ne un provisional que garan-
teixi l’abastament d’aigua potable. 

El projecte contempla la impermea-
bilització, neteja i reparacions estruc-
turals i superficials necessàries de l’in-
terior i la instal·lació d’una nova 
cobertura amb una placa de guix arma-
da. La cobertura mantindrà els dos ac-
cessos actuals, però s’instal·laran es-

12.000 euros a l’adquisició i instal-
lació d’aquest nou element. Aquesta 
actuació forma part de les intervenci-
ons d’arranjament i millora dels parcs 
infantils i zones verdes que realitza 
l’Ajuntament al llarg de l’any. 

Es reprenen les trobades familiars del 
Cafè de les 3 als Pinyons
La Llar d’Infants Municipal Els Pi-
nyons va reprendre el 19 de no-
vembre les sessions dels cafès te-
màtics adreçats a totes les famílies 
d’Alella amb infants de 0 a 3 anys 
que vulguin compartir experiències 
i coneixements en un espai de tro-
bades. L’activitat, que es fa un di-
vendres al mes, està conduïda per 
la psicopedagoga municipal. De 
moment, i fins a nou avís, les sessi-
ons s’han plantejat en format tele-
màtic. L’activitat és oberta a totes 
les famílies del municipi amb in-
fants d’aquesta edat. A la primera 
sessió es va parlar sobre les etapes 
de desenvolupament infantil. A les 
properes trobades es tractaran els 
temes de l’educació emocional (17 
de desembre), els límits (25 de fe-
brer), l’estimulació del llenguatge 
(25 de març) i els bolquers (22 
d’abril). L’activitat és gratuïta però 
cal inscripció prèvia.

Finalitza el procés de participació 
per definir el parc de la Serreta
Ja es pot consultar a la plataforma 
Decidim Alella (www.alella.cat/deci-
dim) l’informe amb les conclusions 
estretes del procés de participació 
realitzat per l’Ajuntament entre els 
infants i el veïnat per tal de definir el 
contingut del futur parc central de La 
Serreta. El treball va començar a 
l’estiu amb diferents tallers amb in-
fants dels casals d’estiu i va continu-
ar a la tardor amb tallers a les esco-
les i al veïnat. En total han participat 
unes 250 persones, de les quals 
més de 140 són infants. Per finalit-
zar s’han treballat les propostes des 
de les diferents àrees de l’Ajunta-
ment. A partir de les aportacions re-
budes s’ha decidit ampliar el projec-
te per tal que el parc no només sigui 
un espai amb elements de jocs, sinó 
que també esdevingui un espai de 
convivència amb criteris d‘inclusió i 
mediambientals.

Es preveu enllestir les obres abans de final d’any. 

tructures no metàl·liques per facilitar 
l’accés a l’interior, i una barana i una  
escala de seguretat. A més, s’aprofita-
ran els treballs per desplaçar les bom-
bes existents i el sistema de cloració a 
la caseta de maniobres. 

L’actuació tenen un cost de prop de 
100.000 euros i es preveu que quedi 
enllestida abans de final d’any. 
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Més de 700 persones i 133 establiments reben 
informació per millorar la recollida de residus

La Policia Local desallotja una casa 
ocupada pel mal estat de l’edifici 

La Policia Local d’Alella va desallotjar 
el passat 12 de novembre una casa 
ocupada de l’avinguda dels Rosers. El 
desnonament es va realitzar en com-
pliment d’un decret signat per l’Alcal-

de, Marc Almendro, pel qual s’ordena-
va el desallotjament immediat de 
l’immoble per tal “d’eliminar les situa-
cions de riscos imminents existents 
per a la seguretat i la salut de les per-
sones” a causa del mal estat de les 
instal·lacions i de l’edifici, derivat de 

l’explosió que es va produir en el seu 
interior el juliol de 2020, segons cons-
taten els informes dels tècnics munici-
pals.

El desallotjament es va fer de ma-
nera pacífica, sense resistència per 
part de les dues persones que ocupa-
ven l’habitatge des de finals del passat 
mes d’octubre. 

L’Ajuntament va instar la propietat 
a realitzar les mesures necessàries de 
tancament de l’immoble per evitar situ-
acions de risc que podrien ocasionar 
futures ocupacions. 

És la primera vegada que l’Ajunta-
ment d’Alella ordena el desallotjament 
d’un habitatge en situació d’ocupació, 
emparant-se en la manca de seguretat 
de l’immoble i el risc per a les perso-
nes. La Policia Local es va encarregar del desallotjament.

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

És la primera vegada que l’Ajuntament 
ordena el desallotjament d’un 
habitatge ocupat per risc per a la 
seguretat dels ocupants. 
·················································

·······················································································································································
L’Ajuntament va ordenar el desallotjament mitjançant un decret d’Alcaldia per evitar situacions de risc. 

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

La campanya de sensibilització promo-
guda per la Regidoria de Medi Ambient 
i Sostenibilitat per millorar la recollida 
selectiva de residus ha permès facilitar 
informació, resoldre dubtes i copsar els 
hàbits de reciclatge de més 700 perso-
nes i 133 establiments i serveis del mu-
nicipi. Durant un mes, entre la segona 
quinzena d’octubre i la primera de no-
vembre, una educadora ambiental ha 
recorregut els diferents barris del muni-
cipi per informar la ciutadania, comer-
ços i serveis de la importància de fer 
una bona selecció de residus en origen. 

L’actuació “ha permès informar i 
conscienciar sobre l’ús correcte dels con-
tenidors, la obligació de plegar les capses 
de cartró així com la prohibició d’abando-

nar trastos vells i restes verdes al car-
rer, entre d’altres. També s’ha fet un 
recull dels les necessitats expressades 
per comerciants i el mateix veïnat.

La campanya també ha facilitat 
l’obtenció de dades a través d’una en-
questa realitzada a les persones que 
eren informades. De les 700 persones 
que van accedir a rebre informació, el 
34,35%, 248 persones van voler par-
ticipar en l’enquesta per conèixer 
l’opinió i els seus coneixements sobre 
reciclatge. Més del 64% de les perso-
nes enquestades asseguren saber què 
han de fer amb els voluminosos i un 
58% considera bé o molt bé la possi-
bilitat d’implantar un sistema de reco-
llida porta a porta. 
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Alella recupera els Premis Literaris

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

Després d’un any de silenci obligat per 
la pandèmia, Alella va recuperar el pas-
sat 14 de novembre la seva cita literà-
ria més important: el lliurament de Pre-
mis Literaris Alella a Maria Oleart i 
Alella a Guida Alzina. A més de pro-

Aina Riera i Elisabet Moreno guanyen els Premis Literaris.

moure la creació literària i difondre la 
llengua i la cultura catalana, els Premis 
Literaris d’Alella són un homenatge i un 
record a dos personatges que han dei-
xat la seva empremta a Alella i que han 
contribuït a l’enriquiment de la nostra 
cultura: Maria Oleart i Guida Alzina. 

Una obra sobre confinaments
En el marc del programa del Correllen-
gua 2021, Can Manyé va acollir el lliu-
rament de premis. El premi de la 24a 
edició del certamen de poesia Alella a 
Maria Oleart va recaure en Aina Riera 
Serra per l’obra A la Taigà. El jurat for-
mat per Caterina Riba, Montserrat Ro-
dés i Silvie Rothkovic, va valorar la for-
ça captivadora d’aquest poemari. Es 
tractad d’una obra consistent i unitària, 
escrita amb un llenguatge molt atrevit i 
potent, que parteix d’una història real i 
reflexiona sobre el paral·lelisme entre el 
confinament obligat de la pandèmia i el 
tancament voluntari d’una dona, Agafia 
Lykova, de la Sibèria Meridional. 

Can Lleonart comença els 
preparatius del programa d’hivern 
Can Lleonart finalitza les activitats 
del programa de tardor el 22 de de-
sembre. Per celebrar aquest final de 
temporada des de diferents tallers 
s’ha treballat en la realització d’un 
pessebre que s’instal·larà a la recep-
ció del centre cultural. També s’ex-
posarà una mostra dels treballs rea-
litzats als cursos d’idiomes, terrissa 
i fotografia. La mostra i el pessebre 
es poden visitar del 20 de desembre 
al 7 de gener, ambdós inclosos.

L’aula d’estudi obre del 13 de 
desembre al 16 de gener 
L’Àgora posa a disposició del jovent 
una sala d’estudis, amb accés a In-
ternet, per preparar els seus exà-
mens. Obrirà del 13 de desembre al 
16 de gener, de dilluns a dijous de 
10h a 24h, divendres de 10h a 20h, 
dissabtes de 18h a 24h i diumenges 
de 10h a 14h i de 16h a 23h. El 
dies 24 i 31 de desembre i 5 de ge-
ner l’horari serà de 10h a 15h.

L’exposició de l’IN_CERT 
arriba a Can Ruti

L’exposició del projecte IN_CERT va ar-
ribar el 19 de novembre a l’Hospital 
Germans Trias i Pujol (Can Ruti), des-
prés d’inaugurar-se a Can Manyé el 29 
d’octubre. Durant les setmanes vi-

nents, la comunitat mèdica i usuaris i 
usuàries del centre hospitalari podran 
conèixer i experimentar en primera per-
sona el projecte dissenyat per les artis-
tes Nora Ancarola i Jo Milne en col-
laboració amb els científics Roger 
Paredes, Lourdes Mateu i Cristina Vila-
plana, i coordinats per l’equip de Can 
Manyé. A l’acte d’inauguració van as-
sistir l’Alcalde d’Alella, Marc Almen-
dro, i la Regidora de Cultura, Elisabet 
Vilaró, a més  de la direcció de l’Hospi-
tal Germans Trias, l’equip de Can Ma-
nyé i les dues artistes de l’exposició. 

Catàleg del projecte
Un altre cita important de l’IN_CERT 
és la presentació del catàleg amb les 
reflexions, perspectives i experiències 
d’aquest projecte. Serà el 14 de de-
sembre a les 19h a Arts Santa Mònica.

Un conte en clau d’humor i amor 
Bruta, d’Elisabet Moreno Boada, va ser 
l’obra premiada a la 20a edició del cer-
tamen de contes Alella a Guida Alzina. 
El jurat format per Carlota Gurt, Jaume 
Ponsa, Anna Punsoda, va destacar 
l’agilitat i la destresa narrativa de l’au-
tora i la seva capacitat per fer versem-
blants la veu i el món infantil de la pro-
tagonista i una mirada sobre les nenes 
lliure d’estereotips. L’obra tracta en 
clau d’humor un moment de la vida 
d’una nena amb pares separats, que 
no entenc les contradiccions i el funci-
onament de la vida adulta, i que expli-
ca com és la vida amb un i l’altre. 

Rècord de participació
En aquesta edició la participació s’ha 
incrementat de forma considerable 
perquè es podia participar en format 
digital i perquè el confinament ha afa-
vorit la creació literària. S’han presen-
tat 141treballs d’arreu dels Països Ca-
talans: 54 de poesia i 87 de contes.

La mostra expositiva es inaugurar el 19 de novembre.
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Marató solidària i festiva 

Alella batega més fort aquest mes de 
desembre amb les activitats nadalen-
ques i els actes de La Marató de TV3.  
Enguany tornen les activitats presenci-
als i entitats, escoles, clubs i equipa-
ments esportius s’han afegit a aquesta 
iniciativa solidària, dedicada enguany a 
difondre els problemes de salut mental i 
recollir diners que ajudin en el seu trac-
tament. Els actes se centren principal-
ment el cap de setmana 18 i 19 de de-
sembre, coincidint amb la Fira de Nadal 
i altres propostes nadalenques, tot i que 
La Marató serà present al poble al llarg 
de tot el mes de desembre. S’han pro-
gramat més d’una trentena de propos-
tes pensades per a tots els públics.

Fem Nadal a Alella 
El tret de sortida de les activitats nada-
lenques es donarà el 10 de desembre 
amb l’encesa de llums, amb la participa-
ció de la Coral Municipal i la Coral l’En-
cantada de l’Escola La Serreta. El pro-
grama inclou concursos d’aparadors, 
façanes i carrers i també, i com a nove-
tat, un concurs adreçat als infants que 
consisteix a anar a la recerca dels caga-
ners amagats als aparadors dels comer-
ços. Com l’any passat, se sortejaran més 
50 paneres amb vals per comprar als 
establiments adherits a la campanya. El 
18 i 19 de desembre hi haurà els plats 
forts nadalencs, amb la Fira i el Trenet 
de Nadal i el gruix dels actes de La Ma-
rató. A més, s’ha programat un concert 
de Jazz Nadal amb la Polifònica Joia i la 
representació Els Pastorets a càrrec del 
grup de teatre del Casal d’Alella. 

La Fàbrica de Joguines 
Enguany, si la situació sanitària ho per-
met, es recuperarà la cavalcada de Reis 
en el seu format habitual. La visita dels 
Reis d’Orient tindrà una sorpresa espe-
cial per als infants del municipi que po-
dran visitar la seva Fàbrica de Joguines 
instal·lada a Can Lleonart, els dies 3 i 4 
de gener, i aprofitar per lliurar la seva 
carta a la Cartera Reial.Més informació 
www.alella.cat/nadalalella. 

···································································································
Alella s’il·lumina amb el Nadal i amb els actes de La Marató.
···································································································

Amb la col·laboració de:

tv3.cat/marato

DILLUNS 29 DE NOVEMBRE
19.30 h Casal d’Alella Projecció �lm especials

DE L’1 AL 19 DE DESEMBRE
Celler Bouquet d’Alella Lot Solidàri La Marató 

DIUMENGE 12 DE DESEMBRE
12 h Alta Alella El raïm inquiet 
12-15 h Alta Alella Wine Bar. DJ Set
18 h Pavelló Municipal d’Esports Quinto de Nadal

DEL 13 AL 17 DE DESEMBRE
18 h Escola Bressol El Campanar Parada solidària  

DEL 13 AL 24 DE DESEMBRE
18 h Uesports Alella Regala’t salut, benestar i activitat física   

DIVENDRES 17 DE DESEMBRE
8.30-11.30 h Rambla Àngel Guimerà Parada solidària amb productes de 
segona mà 
16.30 h Escola La Serreta Cursa d’alumnes i famílies 
19 h Uesports Alella Sessió especial de Cycling 

DISSABTE 18 DE DESEMBRE
9-19.30 h Club de Tennis Sistres 1r Torneig de Pàdel Solo Ellos Solidari
9.30-12.30 h Pavelló esportiu municipal Exhibicions de l’EIE
11-14 h Plaça de l’Ajuntament Titellarium
11-14 h Plaça Antoni Pujadas Bikes
11-14 h Carrer Àfrica Fem cagar els Tió... tot jugant!
17-20 h Plaça de l’Ajuntament Taller de maquillatge 
18h Església de Sant Feliu Trobada de corals  
Club de Tennis Sistres Sopar Solidari La Gravella  

DIUMENGE 19 DE DESEMBRE
9-19.30 h Club de Tennis Sistres 1r Torneig de Pàdel Solo Ellas Solidari
10-13 h al Bosquet 13è Cros d’atletisme d’Alella i Cursa Sumem!
11-14 h Plaça de l’Ajuntament Parades Solidàries de diverses entitats 
i associacions
11-14 h Antigues Escoles Fabra Fem cagar els Tió... tot jugant! 
11-14 h Plaça Antoni Pujadas Tir amb arc i jocs 
11-14 h Carrer Àfrica Oca Gegant 

DIMECRES 22 DE DESEMBRE
9.15 i 19.15 h Uesports Alella Sessió especial d’Aiguagym

DIJOUS 23 DE DESEMBRE
9.30 h Uesports Alella Sessió especial de Bodycombat
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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 I si deixem de ser CONTINUISTES?

Una de les paraules més repetides pel nostre al-
calde és que és CONTINUISTA. Sense anar més 
lluny, amb l’aprovació dels pressupostos (només 
per l’equip de govern) ens repetia com un element 
determinant i positiu el continuisme dels mateixos. 
I escoltar-lo se’ns feia del tot estrany, tot veient el 
que nosaltres faríem tan diferent i tot allò que no 
faríem per gestionar els més de 13 milions d’euros 
que es disposaran pel 2022.

A banda d’anunciar tot un seguit d’inversions al 
poble, que curiosament farà en l’últim any de man-
dat, el “continuisme” reflecteix aspectes que haurien 
de canviar de manera imminent, doncs no coincidei-
xen en el que es diu i després el que s’acaba fent.

Per exemple, és continuista el fet de dir que es 
preocupen per la manca d’habitatge dels joves a 
Alella, però la inversió destinada per aquest man-
dat no superarà els 430.000 eur. Si tenim en con-
sideració que el global aproximat dels pressuposts 
en els seus 4 anys de mandat serà superior als 50 
milions d’euros, això implica destinar-hi menys de 
l’1% en 4 anys. Vaja, una aposta ridícula i del tot 
ofensiva per aquells que van votar-los esperant te-
nir l’oportunitat d’accedir a habitatge públic.

És continuista fer un parc. Un altre parc. Aquest 
cop es destinaran 250.000 eur per aquest nou parc 

Els pressupostos de la recuperació

En l’últim Ple municipal s’han aprovat inicialment 
els pressupostos per l’any 2022 i tal i com es va 
comprometre el Govern, en aquest pressupost 
també s’ha congelat la pressió fiscal donat que no 
s’apujarà cap impost ni taxa. Tot i això, per aquest 
nou exercici hi ha una recuperació dels ingressos a 
la situació pre-COVID tant pel retorn de l’activitat 
econòmica general com per la previsió d’ingressos 
extraordinaris d’altres administracions. Cert és que 
les últimes notícies sobre l’evolució de les plusvà-
lues i el seu càlcul ens ha fet realitzar una previsió 
a la baixa dels ingressos generats per aquest con-
cepte. La bona gestió dels dos anteriors exercicis 
també fa preveure la possibilitat d’incorporar roma-
nents que es podran utilitzar en inversions per a la 
millora del poble.

Tot i que la situació general és encara incerta, 
en la confecció d’aquest pressupost el govern mu-
nicipal ha tingut com objectiu superar la situació de 
pandèmia i recuperar el serveis i activitats tot pre-
veient els augments de despesa que es generaran 
pels increments de costos dels serveis energètics, 
així com l’encariment de la gestió de residus, tots 
ells sobrecostos que escapen a la gestió i voluntat 
municipal.

Malgrat aquests encariments indesitjats però 

a la Serreta. Potser es podria destinar aquests di-
ners a convertir la zona en molt més accessible pels 
vianants, especialment per aquells amb dificultats 
en la seva mobilitat. També ho és fer inversions en 
les zones esportives sense preguntar si les mateixes 
resolen problemes del dia a dia dels clubs, i aquí es 
gastaran 416.000 eur.

El continuisme és prioritzar més festes i actes 
minoritaris enlloc de prioritzar necessitats com la 
neteja viària, el sanejament de cablejats aeris o 
l’accessibilitat als espais públics.

Està clar que nosaltres no volem aquesta mena 
de continuisme. Nosaltres volem un pressupost 
adaptat a les noves realitats. Un pressupost on les 
entitats i les associacions, eines imprescindibles 
per la vertebració de la nostra comunitat, tinguin 
quelcom a dir.

I el més important, gestionar amb eficiència els 
recursos dels quals disposem, ja que de no fer-ho, 
la solució és la tant manida pujada d’impostos a 
principi de cada mandat, aprenent el mantra con-
tinuista de fer el més impopular al principi i deixar 
pel final les obres i els parcs que així la gent s’obli-
da, i qui mandat passa mandat empeny.

Junts Alella us volem desitjar Bones Festes i 
Bon Any 2022.

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 

ineludibles, el pressupost continua amb vocació de 
millora en la majoria de  partides: Seguretat ciuta-
dana augmenta un 30% respecte al 2019 amb la 
incorporació constant d’elements d’innovació i su-
port destinats a la policia local; s’augmenta la par-
tida de neteja viària amb la incorporació de nous 
recursos de personal per tal de millorar el servei; 
també s’incrementen els recursos destinats a cul-
tura, participació, emprenedoria, festes, turisme, 
serveis a les persones, educació i infància, adoles-
cència i joventut, gent gran, equitat, promoció de 
la salut, sostenibilitat i via pública, entre d’altres. 
Finalment, un paquet d’inversions per valor de gai-
rebé 2.5 milions d’euros.

Novament, i malgrat no ser-nos imprescindible, 
hem demanat als grups de l’oposició  poder com-
partir i reflexionar conjuntament per poder arribar 
a una proposta de pressupost que pogués comptar 
amb les aportacions i el suport d’altres grups. Per 
aquest motiu els vàrem fer extensiva tota la infor-
mació i es van realitzar diverses comissions infor-
matives monotemàtiques en les quals es va donar 
resposta a les seves preguntes. Malauradament, 
però, seguim com sempre, sense cap retorn, sense 
cap proposta concreta sobre la taula. 

Molt Bones Festes a totes i tots!

Esteve Garcia-Ossorio 
garciaossobe@alella.cat 

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

GENT D’ALELLA Feina feta

Aquest mes de novembre és un mes de molta feina, 
un mes intens. Ho vam començar amb les setenes 
jornades d’ocupació, es van fer els dies 2, 3 i 4 de 
novembre. El primer dia com a municipi organitza-
dor, es va fer al nostre poble, a les golfes de Can 
Lleonart, els dos restants al Masnou.

L’assistència sempre va estar coberta entre 20 i 
40 persones en cadascuna de les sessions, van sor-
tir molt satisfets i així ho reflectien als qüestionaris 
de valoració.

Vam tenir contacte directe amb empreses i amb 
directors de recursos humans de les mateixes.

Tot seguit es van fer les jornades de salut men-
tal, els dies 10, 11 i 12 de novembre. Totes elles 
a l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella. Van ser 
les primeres jornades que s’han fet al nostre poble, 
i la nostra intenció és repetir-les en propers anys. 
Destaquem la bona acollida i els diferents ponents 
i professionals que hi han participat, així com els 
organitzadors i assistents.

Moltes van ser les activitats, converses, tallers 
per a joves-adolescents, laboratoris, tallers per a 
famílies, recitals de poesia, espectacle de teatre i 
moltes més.

També la gran recollida d’aliments (Banc d’Ali-
ments) els dies del 19 al 27 de novembre. Aquest 

Mark Ullod 
ullodlm@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

El Pla de Lleida/Gaietana. 3a part

Lamentem també l’increment del sostre edificable 
en 1.483 metres quadrats que s’ha produït dins 
del sub-àmbit de la Gaietana, ja que en comptes de 
preservar els espais buits actuals, que ja són insufi-
cients tenint en compte del volum de la masia, ara 
s’acabarà d’atapeir amb l’aparició d’un nou volum 
de planta baixa i dos pisos amb una superfície de 
1.350 metres quadrats i un nombre màxim global, 
en aquest sub-àmbit, de 19 habitatges. 

Ja ho vam veure en ocasió del projecte de Cal 
Governador i ho tornem a veure ara: l’Ajuntament 
admet, sense més concreció, la possibilitat que el 
promotor privat connecti les dues edificacions –la 
històrica i la nova– mitjançant un pas cobert de 7 
metres de longitud, que és la separació que existirà 
entre elles. Tot i el vistiplau de l’assessor municipa 
de Patromoni, ens sembla un detall no menor que 
hauria d’anar acompanyat d’un estudi de façanes 
i de circulacions ja que, si aquesta fos l’opció fi-
nalment triada, posaria en crisi l’accés a l’edifici 
històric a través de la planta baixa. 

No voldríem acabar la nostra intervenció sense 
expressar, un cop més, el nostre suport i simpatia 
pel projecte comunitari que representa el col·lectiu 
de joves que va ocupar La Gaietena per denunciar 
l’especulació immobiliària i la seva degradació ar-

any a causa de la COVID s’han fet donacions eco-
nòmiques a les caixes dels supermercats i dels co-
merços, donacions que es convertirien en aliments 
específics més sol·licitats per les persones neces-
sitades.

Per acabar el mes, són a punt de finalitzar les 
tres formacions que estem fent: neteja, logística i 
comerç.

Salut i feina.

quitectònica, i per omplir-la de vida i d’obrir-la al 
veïnat i a la ciutadania en general per desenvolu-
par-hi activitats esportives, culturals i socials sense 
ànim de lucre. 

Des del nostre punt de vista, l’Ajuntament hau-
ria d’haver-se mantingut fidel als objectius procla-
mats a l’inici del procés de revisió del POUM –tal 
com va aprovar definitivament el 2014–, ja que 
l’obtenció de la finca –per cessió o per expropia-
ció– no l’obligava en cap moment a entomar la 
rehabilitació integral de l’edificació, atès que ho 
podia haver fet per fases o mitjançant l’articulació 
d’acords de concessió o de masoveria urbana amb 
altres organisms públics, empreses, cooperatives, 
entitats o col·lectius. I, en aquesta lògica, el pro-
jecte comunitari de La Gaietana era perfectament 
viable.

Un cop acabada aquesta trilogía d’escrits, des 
d’Alternativa per Alella/CUP us desitgem unes bo-
nes festes de Nadal, tot esperant que el proper any 
sigui millor. Moltes gràcies pel vostre suport!
 

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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ALELLA PRIMER-PSC El Govern del CCM d’ERC i Junts ha proposat renunciar a una subvenció europea FEDER 

La mala gestió del Consell Comarcal fa perdre gai-
rebé 1,5 milions d’Euros de subvencions europees.

Després de més de quatre anys de treballs i 
multitud de recursos utilitzats a més de l’exigèn-
cia requerida als ajuntaments de la comarca par-
ticipants, el Govern del Consell Comarcal d’ERC i 
Junts ha proposat renunciar a la subvenció europea 
FEDER al no haver pogut acomplir cap dels objec-
tius que es van establir al proposar la participació 
de la comarca.

Inicialment, el Govern va voler diluir el debat so-
bre aquest fracàs en el ple ordinari passat, però una 
iniciativa dels socialistes del Maresme —que va ser 
recolzada per altres grups polítics comarcals—, va 
impedir aquesta maniobra i va forçar al govern a 
convocar un plenari extraordinari i monogràfic per 
al dimarts 30 de novembre, on a banda de votar si 
s’escau el rebuig a la subvenció, caldrà establir in-
demnitzacions als ajuntaments perjudicats i també 
el retorn de tots els diners avançats.

Els socialistes exigim transparència al govern 
del Consell Comarcal, tenint en compte que per 
aquest tema el CCM era el competent per contrac-
tar els estudis i redacció de projectes, per contrac-
tar i executar les obres i per emetre les autoritzaci-
ons i els permisos necessaris per implementar les 

Cristòbal Zueras
zuerasrc@alella.cat

El Mago de Oz 

ERC ha aprobado sus presupuestos,  un día antes el 
señor alcalde ya publicaba en su Instagram las me-
didas populistas que iba a llevar a cabo.  Para que 
hacer propuestas??....Nuestro grupo se abstuvo de 
votar un presupuesto presentado el 15 de octubre y 
modificado el 3 de noviembre con un programa de 
nuevas inversiones…Tot està al sac i ben lligat”…

Pues bien, después de oir todo este tiempo de 
boca de nuestro alcalde que Alella había quedado 
arrasada por el temporal “Gloria”, (nada más lejos 
de la realidad) y que hemos pasado la peor pande-
mia de la historia con sus gravísimas consecuencias 
económicas –no es cierto en el caso de Alella , pues 
nuestro Ayuntamiento goza de buena salud ya que 
los ingresos no han disminuido y el endeudamiento 
es bajísimo (2millones de € entre 9900 vecinos, 
200€ por vecino) – y además gracias a las leyes de 
2012 de estabilidad presupuestaria y de 2013 de 
racionalización y sostenibilidad de la Administra-
ción local, tenemos un buen remanente de tesorería 
de más de 3 millones de euros...

Recordemos que solo durante 2020 se dieron 
ayudas a personas y autónomos (40700€ a per-
sones y 26.000€ a empreses …una de ellas con 
contrato de trabajo con el Consistorio….y que este 
2021 no ha habido niguna convocatoria todo y que 

el alcalde siempre dice en sus directos que pasa-
mos la peor situación de todos los tiempos…..será 
que no es verdad en nuestro pueblo?? 

En fin, como dicen ellos pagamos los impuestos 
para los servicios que queremos tener, o que el Go-
bierno municipal quiere dar… pero donde partici-
pan los vecinos en la confección del presupuesto??

Desde nuestro punto de vista, y viendo los nú-
meros de nuestro Ayuntamiento, se pueden bajar 
los impuestos y eliminar en parte la Plusvalia Mu-
nicipal, como pediremos en el próximo pleno en los 
casos de Herencias, Sucesiones, Daciones en pago 
y Ventas a Perdida….

Toni Bernal
bernaltj@alella.cat
689 019 367

actuacions; mentre que els ajuntaments havien de 
finançar tota l’operació en tres pagaments anuals: 
2019, 2020 i 2021. 

Aprofitem per desitjar-vos unes bones festes na-
dalenques i bona entrada al nou any 2022! 

Malgrat que el proper any nou, el virus no ens 
deixarà viure lliurement, us encoratgem a viure fe-
liços, a conviure en pau, a practicar un consum 
responsable i just, a estimar conscientment, a 
gaudir de la família i les amistats, a retrobar-vos 
respectuosament amb la natura, a dedicar temps 
per a vosaltres i també per als altres, a descobrir 
nous racons, a cultivar velles o noves afeccions, a 
cuidar la nostra salut, a mostrar el nostre amor a 
les persones que més estimem, a participar en cau-
ses solidàries, a pensar què podem fer -individual o 
col·lectivament- per lluitar contra el canvi climàtic i 
per contribuir a desenvolupar els Objectius de Des-
envolupament Sostenible*. 

Bon Nadal i un millor 2022!

*https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
objetivos-de-desarrollo-sostenible/

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 28 D’OCTUBRE DE 2021.  Consulteu les vídeo actes a www.alella.cat/plens 

Aprovació inicial del projecte de reurbanització del Tor-
rent Vallbona.   
El Ple va aprovar inicialment el projecte d’arranjament in-
tegral del Torrent Vallbona, per solucionar els problemes 
que les arrels dels arbres ocasionen a les voreres i facilitar 
el pas de vianants. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A i JxCAT i 
l’abstenció d’AA-CUP, Cs i AP-PSC
Aprovació projecte d’instal·lació d’una plataforma eleva-
dora per fer accessible l’Ajuntament. 
El Ple va aprovar el projecte bàsic i d’execució per a la millo-
ra de l’accessibilitat a l’edifici de l’Ajuntament amb la instal-
lació d’una plataforma elevadora.  
Aprovat per unanimitat  
Aprovació inicial ocupació de terrenys per millorar l’accés 
de vianants a Can Comulada.
El Ple va aprovar inicialment l’ocupació directa dels ter-
renys per poder fer l’accés de vianants a Can Comulada.  
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A, JxCAT, Cs 
i AP-PSC i l’abstenció d’AA-CUP 
Modificació de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
El Ple va aprovar provisionalment la modificació de l’Or-
denança Fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost de Vehicles 
de Tracció Mecànica per adaptar-la a la classificació que 

estableix el nou Reglament General de Vehicles. 
 Aprovat per unanimitat 
Modificació de la taxa per a tramitació de la llicència 
d’activitats.  
El Ple va aprovar provisionalment la modificació de l’Orde-
nança Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per a la presta-
ció dels serveis d’intervenció administrativa per a la llicèn-
cia d’activitats, que passa de liquidació a autoliquidació.  
Aprovat per unanimitat
Modificació de la taxa per a la gestió de residus.
El Ple va aprovar provisionalment la modificació de l’Or-
denança Fiscal núm.10 reguladora de la taxa de residus, 
per adaptar-la als canvis a les bonificacions. 
 Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A, JxCAT 
i AP-PSC, l’abstenció de Cs i el vot en contra d’AA-CUP 
Elecció del nou Síndic de Greuges 
El Ple va escollir Carlos Romeu Nedwed com a nou Sín-
dic Municipal de Greuges d’Alella.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A, AA-
CUP, Cs i AP-PSC i el vot en contra de JxCAT   
Suport al servei de Correus d’Alella
El Ple va aprovar una moció en què es demana el mante-
niment de les prestacions del servei a Alella. 
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:  DESEMBRE - GENER

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
1 i 2 de gener                  BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
6, 8 i 9 de gener                        GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
15 i 16 de gener               MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
22 i 23 de gener                  BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
29 i 30 de gener                        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: 4 de febrer (recollida 10 de febrer) i el 31 de març (recollida el 6 d’abril).  
A Can Lleonart. Cal apuntar-s’hi prèviament a la Policia Local (tel. 93 555 24 12). 

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

CALENDARI FISCAL:  GENER - FEBRER  

Deixalleria mòbil
Del 21 al 24 de desembre (dies 25 i 26 tancat) i del 4 al 9 de gener. 
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. Propera visita 18 de desembre. 
Consulteu www.alella.cat/reparatruck 

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
Taxa Cementiri Municipal                                                     25.02.2022    a  26.04.2022
Taxa del Mercat Municipal (1r trimestre)                              25.02.2022    a  26.04.2022
Taxa del Mercat de Marxants (1r trimestre)                          25.02.2022    a  26.04.2022
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*Activitat organitzada per l’Ajuntament

Agenda d’activitats

Fins al 13 de febrer “IN_CERT”, Nora Ancarola i Jo Milne. 
Horari: Dimecres, dijous i divendres de 17 a 20h. Dissabtes i diumenges d’11 a 14 h.

Exposició a Can Manyé

10h Àgora*
Càpsula. Gestió emocional per viure en pau i feliç. alella.cat/agorajove

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Música. Jazz Nadal amb la coral Polifònica Joia. alella.cat/espaialella

Dissabtes 11 de desembre

20h Associació Casal d’Alella
Presentació del poemari Quan tot haurà passat, de Final Soler.

Divendres 10 de desembre

10h Oficina de Turisme
Itinerari guiat. Les cases senyorials d’Alella. alella.cat/turisme

12h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella
Taller de màgia amb Melanie. alella.cat/espaialella

Diumenge 12 de desembre

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

19h Arts Santa Mònica*
IN_CERT. Presentació catàleg IN_CERT.

Dimarts 14 de desembre

17.30h Can Lleonart*
Taller de cuina. Nadal low cost, amb Transi Pitarch.  
alella.cat/canlleonart 

Dimecres 15 de desembre

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Tertúlia. La dona de la seva vida, amb Xavier Bosch. 
alella.cat/canlleonart

Dijous 16 de desembre 

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

Dissabte 18 de desembre

10h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Tastet de teatre i creativitat (3a sessió). www.alella.cat/gentgran60

Divendres 3 de desembre

12h Oficina de Turisme*
Diumenges de Vins. Vins: Alella Vinícola. Tastets: La Vinícola.
alella.cat/turisme

12h Can Lleonart*
Diumenges de Most. Aprenem a fer una auca. alella.cat/turisme

Diumenge 19 de desembre  

Consulteu el programa d’activitats de Nadal a 
www.alella.cat/nadalalella 

Nadal a Alella

Consulteu el programa d’activitats de Nadal i de La Marató a 
www.alella.cat/lamarato

La Marató de TV3

Reis d’Orient
Visita dels 

Fàbrica de Joguines
Cartera Reial
Taller de Fanalets 
Dilluns 3 i dimarts 4 de gener de 17 a 20 h a Can Lleonart.

Cavalcada
Dimecres 5 de gener a les 18 h. 
Consulta el recorregut al codi QR.
Un cop acabi la cavalcada Ses Majestats els 
Reis d’Orient estaran a l’Hort de la Rectoria 
per rebre les cartes de tots els infants.

Recorregut



ENCESA DE LLUMS DE NADAL
10 de desembre Encesa i Concert de l’En-cantada i Coral Municipal

FIRA DE NADAL, TRENET I LA MARATÓ DE TV3
18 i 19 de desembre

ESPECTACLES A L’ESPAI D’ARTS ESCÈNIQUES
11 de desembre Jazz Nadal amb la Coral Polifònica Joia d’Alella

18 i 19 de desembre i 2 de gener Els Pastorets d’Alella

 CONCURSOS NADALENCS
Concurs d’aparadors
Concurs de carrers

Concurs de façanes i balcons 

SORTEIG DE PANERES
50 paneres per valor de 100 euros  

en vals descompte en diferents establiments d’Alella

2021
NADAL

Més informació alella.cat/nadalalella


