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Som més de 10.000
La població creix de manera sostinguda durant els darrers anys
i se situa per sobre dels 10.100 habitants.
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Quan escric aquestes línies just estem encarant dies de festes, dies associats a la il·lusió i la màgia de moments compartits amb la família i les amistats. Dissortadament, un any
més, aquesta pandèmia ens ho ha tornat a esgarrar. Hem
viscut i vivim temps difícils a tots nivells, però estem dempeus i tossudament decidits i decidides a seguir endavant
vivint la vida. I per això obrim un nou any, el 2022, amb
l’esperança d’un nou temps on puguem recuperar les nostres
vides i on puguem tornar a viure, per exemple, una Festa de
la Verema.
Al darrer Ple vam aprovar definitivament el Pressupost Municipal, validant així uns comptes que inclouen coses tan importants com la recuperació de les activitats socials i culturals afectades per la pandèmia, la incorporació d’importants
novetats en matèria de seguretat ciutadana com el dron policial o un increment del 25% en la despesa de neteja viària.
A més a més, hem aconseguit tirar endavant la important
bossa d’inversions, un paquet de més de dos milions i mig
d’euros, del qual algunes actuacions es començaran a fer ja
al mes de gener, com els nous pisos socials dels mestres o
dos nous parcs per a gossos a les places de Trinitat Fabra i de
La Sarota.
I comencem un any que serà extraordinari, perquè per primera vegada el començarem sent més de 10.000 habitants. La
situació de pandèmia ha propiciat aquest fet, fent que persones que ja vivien a Alella o hi tenien casa s’hi acabin empadronant, i reforçant-nos com a destinació perfecta per molta
gent que busca un bon poble fora de les grans ciutats. Des de
l’any 2003 hem passat de créixer una mitjana de 220 persones/any entre 1998 i 2003 a un creixement d’unes 60 persones/any en el període 2003-2021. Com sempre diem,
Alella és un poble i està plenament orgullós de ser-ho i per
això ens alegrem de poder continuar sent-ho incorporant pel
camí a nous alellencs i alellenques. En els propers anys Alella
continuarà creixent controladament, entre d’altres per aconseguir habitatge social per donar opcions al nostre jovent de
quedar-se a Alella o a les persones grans que ja no els calguin
grans cases, però com hem fet fins ara, integrarem a les persones nouvingudes al nostre model de poble.
P.S. Pocs dies abans d’enviar aquest text a impremta, hem
conegut la tristíssima notícia del traspàs d’en Toni Mayol, actual president de l’Associació Casal d’Alella i bellíssima persona. La seva implicació en tantes iniciatives a la nostra comunitat és sens dubte un exemple a seguir. Des d’aquí volem
expressar el nostre sentit condol a la seva família i amistats.

EDICIÓ I COORDINACIÓ:
Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament d’Alella
D.L. B-17963-84 Imprès amb paper reciclat
Feu-nos arribar els vostres dubtes o suggeriments a alella.comunicacio@alella.cat, consulteu www.alella.cat
i alellAPProp i seguiu-nos a facebook, twitter, instagram i youtube.
Exemplars i distribució gratuïts a tota la població.
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Alella arriba als 10.000 habitants
···································································································
Si es manté aquesta xifra, el Consistori ampliarà de 13 a 17 el número
de càrrecs electes en les properes eleccions.
···································································································
Ara sí, ja es pot dir que Alella supera
els 10.000 habitants. En els darrers
anys hi ha hagut alguns moments que
s’ha assolit aquesta xifra, però no s’ha
vist reflectida a les dades oficials, ja
que el darrer recompte estadístic és de
l’1 de gener de 2021. Tot i que pot haver-hi algunes variacions, les dades de
tancament de l’any fan preveure que
aquesta vegada sí que se supera clarament la línia dels 10.000. I és que segons les dades del padró, l’any es va
tancar amb un total de 10.148 persones empadronades a Alella. Tot i que
fins a mitjans d’any no es publicarà la
dada definitiva, un cop s’hagi realitzat
la depuració i actualització dels padrons, el marge és prou ampli per garantir que Alella ha passat a la franja
de municipis de més de 10.000 habitants.
En la pràctica el pas de 9.000 a
10.000 no té conseqüències directes
per a la ciutadania, ni tampoc per als
serveis que presta l’Ajuntament. Alella
seguirà sent un poble, perquè el canvi
de xifra no suposa una modificació de
nivell territorial. La principal variació
es produirà en l’àmbit polític i organit-14000
zatiu de l’Ajuntament.
12000
En les properes eleccions els veïns i
veïnes en comptes de 13 regidors i re-10000
gidores, hauran de triar 17 representants, que són els càrrecs electes que 8000
corresponen a un municipi de més de 6000
10.000 habitants.

Augment lent i progressiu

mia i la irrupció del teletreball ha ajudat a consolidar aquesta tendència.
Per barris, el Casc Urbà i l’Eixample
concentren un 40% del conjunt de la
població i la resta està distribuïda de
forma desigual pels diferents barris del
municipi, sent Alella de Mar el més poblat. Les dones superen per poc als
homes, ja que representen el 51% de
la població.

cedències que acull el municipi, on hi
ha empadronades persones de més de
setanta nacionalitats diferents. Itàlia,
França, Rússia i la Xina són les procedències més nombroses.

Distribució població per barris
Casc Urbà..............................................2.338
Eixample...............................................1.759
Alella de Mar.........................................1.644
Mas Coll...................................................878
Alella Parc................................................686
Can Sors....................................................661
Can Comulada. ..........................................580
Nova Alella................................................482
Els Garrofers.............................................292
Canonge...................................................236
Vallbona...................................................213
Ibars Meia................................................192
Can Magarola........................................... 140
Font de Cera................................................47
Total.............................................10.148

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

L’any es va tancar amb 10.148 persones
empadronades, tot i que la xifra oficial
no se sabrà fins a mitjans d’any quan es
faci la depuració del padró.
···················································
Per edats, la franja més nombrosa
és la de 40 a 49 anys, que és en la que
es troben 1.713 veïns i veïnes del poble. Més del 40% de la població és
menor de 40 anys i més d’un 28%
(2.858 persones) tenen més de 70
anys. Destaca la gran diversitat de pro-

Evolució de la població
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El canvi de xifra s’ha assolit a poc a 2000
poc, sense que s’hagin produït grans 0
variacions, ja que no hi ha hagut un
augment del parc d’habitatges. Aquest
increment moderat i progressiu, s’explica sobretot per la conversió de segones residències en llars habituals, i pel
que fet que algunes persones que no
estaven empadronades hagin decidit
empadronar-se al municipi. La pandè-
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Acabem i iniciem l’any amb obres
·······················································································································································
S’han enllestit millores als carrers Nord i Guilleries i al barri d’Alella Parc, i tot just comencen d’altres
actuacions com el final del Tram A de la Riera o l’alineació del carrer de Santa Madrona.
·······················································································································································
L’Ajuntament comença l’any 2022
com va acabar l’any 2021 posant fil a
l’agulla per enllestir diferents actuacions de millora a la via pública, algunes
de vital importància per al municipi,
com ara la finalització de la passera
que ha d’unir el centre del poble amb
el Camp d’Esports Municipal.
Al desembre es van executar els treballs per reduir la velocitat i millorar l’accessibilitat a les parades de bus del carrer Guilleries, amb la construcció d’un
pas elevat que facilita l’accés als busos i
al mateix temps ajuda a pacificar el trànsit en aquesta via tan utilitzada. En
aquesta actuació s’han invertit més de
10.000 euros. En paral·lel es va enllestir
la pavimentació asfàltica del carrer Nord,
un petit carreró sense sortida que es trobava en molt mal estat, amb una inversió de més de 15.000 euros.

Millores a Alella Parc

en el conjunt de les dues actuacions ascendeix a 20.000 euros.

El final del Tram A
Aquest mes de gener està previst que
es reprenguin els treballs per poder finalitzar el camí de vianants que ha de
perllongar l’actual passeig de la Riera
fins al Camp d’Esports Municipal.
L’obra ha patit diverses vicissituds que
han impedit l’execució en els terminis
previstos, i finalment s’ha pogut adjudicar a l’empresa Obras y Pavimentos
Brossa per un import de 166.527 euros i un termini d’execució d’un mes a
comptar des de l’inici de les obres.
Aquesta actuació es complementa
amb una aportació addicional de
23.403 euros més dels treballs d’arranjament i neteja de la Riera d’Alella
des del pou sorrenc fins al Camp d’Esports.

des a B28 Construccions SL per un
import de 48.478 euros.
També s’iniciarà la reforma de les
“Cases dels Mestres” per reconvertir-les
en tres habitatges socials. L’obra ha estat
adjudicada a Construccions Deumal per
un import de 358.039 euros.

Arranjament de l’entrada a Alella Parc.

Recentment s’han enllestit també diverses actuacions de millora a Alella Parc,
com ara l’enjardinament de la zona de
l’entrada i la instal·lació d’una estructura d’acer corten amb el nom d’Alella, tal
com ja es va instal·lar als altres barris
limítrofs del poble, com Can Sors i Ibars
Meia. També s’ha realitzat l’arranjament de la zona verda del carrer Riera
Alta i la neteja dels marges. La inversió

Alineació del carrer de Santa Madrona
Aquest mes de gener també està previst iniciar els treballs d’enderroc d’edificacions i tanques existents al carrer
de Sant Madrona. Aquesta actuació
permetrà eixamplar el carrer des de
l’entrada al Casal d’Alella fins a la confluència amb el carrer Balmes, aconseguint una alineació de les edificacions
existents. Les obres van ser adjudica-

Pavimentació asfàltica del carrer del Nord.

Tot a punt per reprendre els treballs del Tram A.

Reordenació del carrer de Santa Madrona.

Millora de l’accessibilitat a Guilleries.
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Alella té un nou Pla Estratègic de Turisme
·······················································································································································
El Pla recull la visió dels agents del territori i inclou una trentena d’actuacions marcades per la sostenibilitat.
·······················································································································································
El 2 de desembre es va presentar públicament el nou Pla Estratègic de Turisme d’Alella, que ha de guiar les accions 2021-2025. Impulsat per
l’Ajuntament i finançat per la Diputació
de Barcelona, aquest document té per
objectiu millorar la competitivitat del
municipi com a destinació turística,
posant en valor els elements diferencials del poble i tenint com a base la sostenibilitat.
El document, que es va aprovar a
inicis de tardor, és un full de ruta consensuat i validat pels diferents agents
turístics que dóna continuïtat al darrer
Pla Estratègic de Turisme (2007–
2012) i marca les línies de futur a seguir en el nou marc actual al llarg dels
quatre anys vinents, per tal de fer front
a la crisi econòmica i social generada
per la pandèmia.

Implicació del sector
El nou Pla Estratègic de Turisme està
marcat per la transversalitat: s’ha elaborat tenint molt en compte l’opinió
dels agents privats i altres gestors supramunicipals. S’han fet 17 entrevistes
en profunditat a agents públics i privats i s’han organitzat dues taules de
treball amb persones procedents del
sector. Aquestes accions s’han complementat amb una enquesta al sector de
la restauració i a la ciutadania en general. En la fase de diagnosi també s’han
analitzat les potencialitats del territori i
altres destinacions que poden ser competència. Fruit de tot aquest treball
s’han constatat els elements diferencials d’Alella com a destinació turística:
identitat vitivinícola, entorn natural,
enclavament estratègic, qualitat de
vida i tradició cultural.
Tenint com a base tots aquests elements com a valor afegit, s’han marcat les diferents línies estratègiques de
treball per tal de garantir el desenvolupament d’un turisme sostenible i equilibrat, amb implicació dels diferents
sectors econòmics del municipi.

Una trentena d’accions
El Pla, que ha estat elaborat per l’empresa CETT, fixa tres eixos estratègics
(governança turística, producte i promoció turística) a partir dels quals es
fixen deu objectius, agrupats en sis
programes de desenvolupament, i una
trentena d’accions previstes i planificades per als propers quatre anys.
Entre les accions destaquen la creació d’una taula i el disseny d’un sistema d’indicadors de sostenibilitat turística, l’aprofitament de les sinergies
supramunicipals, i l’enfortiment i l’optimització dels sistemes de treball públic-privat i amb altres administracions. A més, també es planteja la revisió
de la marca turística “Alella, talent i
vinyes”, la creació de nous productes i
experiències, l’elaboració d’un relat turístic i el desenvolupament de diferents
accions per a la captació del públic
enoturístic internacional, el de Barcelona i el procedent del Maresme.

Presentació als agents turístics
El contingut del Pla es va presentar el 2
de desembre a una vintena d’agents
públics i privats que han participat en
la seva elaboració. L’acte, celebrat al
celler Bouquet d’Alella, va comptar
amb la participació de l’Alcalde d’Alella, Marc Almendro, i el cap de l’Oficina
Tècnica de Turisme de la Diputació de
Barcelona, Xavier Font. L’Alcalde va

destacar que aquest Pla és un “punt de
partida que ens ajudarà a enfrontar-nos
a la nova situació que s’obre després de
la pandèmia” i permetrà impulsar Alella cap endavant. “Tenim molt per ensenyar i volem treballar per un turisme
sostenible i equilibrat que busca persones visitants respectuoses amb el medi
ambient, a les quals les interessa la
cultura, la gastronomia, el món del vi,
el nostre entorn natural i els nostres
costums”, va dir l’Alcalde.

3 eixos, 10 objectius
Governança turística
1. Desenvolupar el turisme sostenible.
2. Millorar la coordinació entre els agents
turístics.
3. Dissenyar un sistema d’intel·ligència
turística.
4. Impulsar la capacitació, formació especialitzada i sensibilització turística.
Producte turístic
5. Afegir valor als productes existents.
6. Crear productes coherents amb la visió
estratègica del municipi.
Promoció turística
7. Optimitzar la coordinació amb entitats
supramunicipals.
8. Impulsar accions promocionals singulars.
9. Captar una demanda responsable.
10. Posicionar Alella com una destinació amb
una proposta cultural de qualitat.

5
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L’Ajuntament rep el fons de Televisió d’Alella
·······················································································································································
El material s’acabarà de digitalitzar i es classificarà perquè passi a formar part del fons documental de la biblioteca.

·······················································································································································
L’Ajuntament ha assolit una fita llargament esperada: la cessió del fons audiovisual de l’antiga Televisió d’Alella.
Un material molt valuós que permetrà
recuperar imatges que tenen un alt interès per al municipi pel seu contingut
cultural, històric i social. El fons rebut
recull els principals esdeveniments i el
dia a dia de la vida del poble durant els
14 anys d’emissions, entre els anys
1984 i 1998.
El lliurament es va materialitzar el
3 de desembre amb la signatura del
document de cessió per part de Lluís
Miñana, director i promotor d’aquesta
cadena, i la recollida del fons documental per part de l’Alcalde d’Alella,
Marc Almendro, i la regidora de Cultural, Elisabet Vilaró.
Tot el material ha estat traslladat a
dependències municipals, on s’acabarà de digitalitzar —ja hi ha una bona
part digitalitzada— i es classificarà
perquè passi a formar part del fons documental de la Biblioteca Ferrer i Guàrdia. La intenció és poder treballar tot el
material per tal de poder minutar per

tal de facilitar la recerca de persones o
esdeveniments del poble.
Segons consta en el document de
cessió, Lluís Miñana cedeix gratuïtament a l’Ajuntament tot el material documentat digitalitzat i el que resta pendent de digitalització de la Televisió
d’Alella, i autoritza la seva reproducció
i comunicació pública, atenent a l’interès cultural, històric i social d’aquest
material.
Pionera en el món de les televisions
locals a Catalunya, Televisió d’Alella va
fer la seva primera emissió el 30 de
juliol de 1984, des de la casa de Lluís

Miñana, tot i que després les emissions
es feien habitualment des de l’estudi
instal·lat a d’un despatx del carrer Santa Madrona. Emetien una hora per setmana i anunciaven l’inici de l’emissió
amb el llançament d’un petard molt
potent, segons ha explicat Miñana, que
ha destacat la col·laboració i la implicació de moltes persones del poble per
poder tirar endavant aquesta iniciativa.
Els seus estudis de Televisió d’Alella van ser camp d’entrenament per a
molts alellencs i alellenques que després es van dedicar al món de la comunicació.

A punt, la primera agenda de participació
L’Ajuntament ja té preparada l’agenda
de participació per aquest any 2022,
seguint les pautes marcades pel Pla Director de Participació. En aquesta primera agenda s’inclouen una desena
d’accions emmarcades en cinc àmbits
o temàtiques que són: transparència i
participació en l’administració; associacions i col·lectius; projectes estratègics del poble; espais de participació i
comunicació i participació.
Pel que fa a l’àmbit de la transparència i la participació en l’administració es
preveu revisar i crear un nou reglament
de participació, adaptat a la llei de transparència i al Pla Director de Participació.
També es treballarà per fomentar el co-

neixement i la cultura de la transparència
i la participació dins de l’Ajuntament.
En l’àmbit associatiu es contempla
consolidar el servei de suport a l’associacionisme per crear més xarxa i cohesió en el poble i definir les necessitats que tenen les associacions i
col·lectius respecte els espai o equipaments públics.
Pel que fa als projectes estratègics
es planteja l’aprovació del Pla Local
d’Educació, que ja s’ha començat a
treballar amb la voluntat d’enllestir-lo
l’octubre de 2022, així com donar suport a les iniciatives d’adolescents i joves sorgides del Pla Local de Joventut.
Com a nous espais de participació

al juny es preveu enllestir la creació del
Consell d’Infància d’Alella, un nou òrgan de participació que donarà veu als
infants del poble. També es vol impulsar la Coordinadora de Festes i altres
espais de participació de les celebracions del poble, i crear un grup de treball
en matèria de residus, format amb persones amb formació, experiència o interès en aquest àmbit.
En l’apartat de comunicació i participació es preveu impulsar un projecte
per reforçar la seguretat ciutadana i la
qualitat de vida del poble fent front
comú contra els robatoris, a través
d’espais d’informació i reflexió que
contribueixin a compartir propostes.

OCTUBRE
GENER 2022
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“L’encant del món rau en la diferència,
com a principi que regeix l’univers (un
però divers en les seves realitzacions),
com allò que ens enriqueix, ens complementa i ens fa veure què ens manca, allò que junt amb la resta de diferències configura el mosaic del món”.
És la reflexió d’Asmaa Aouattah, escriptora, professora i filòsofa que signa
el text que acompanya la programació
semestral de l’Espai d’Arts Escèniques
Casal d’Alella.
La diferència és el fil conductor del
programa de gener a juny que inclou
més d’una dotzena de propostes de diferents disciplines: teatre, música,
dansa i espectacles familiars, a més de
la programació setmanal de cinema,
les projeccions del Cicle Gaudí o la
nova proposta de CineXic, un programa
d’impuls a la difusió de cinema infantil
europeu en català arreu del territori.
Per al públic familiar hi ha cinc cites importants: Elmer, l’elefant de colors, amb la companyia Tutatis; Barrocomatik, de Kune Teate; Cometa de
Roser López Espinosa i Jo vaig amb
mi, de Vania Produccions.
Pel que fa a les propostes de teatre,
completen la cartellera l’obra Ximpanzé, d’Agustí Franch; Birnam, de Víctor
Sunyol i A.K.A., de Daniel J. Meyer.
En l’apartat musical, Ensemble Exclamatio ofereix el concert Muovere
l’affetto dell’animo, emmarcat dins de

Il·lustració de Laia Sondang.

l’IN_CERT. Completen la programació
el concert Fiat Lux, de Tarta Relena i el
Festival Talent amb el concert de Lluís
Cañellas.
A més de l’espectacle Cometa, l’Espai ofereix altres propostes de dansa
com són Anatomia d’una banyera,
d’Iria Llena Gasol o la dansa de carrer
de Brodas Bros.
Dins del Cicle Gaudí es projectaran
les pel·lícules Pan i limón con semillas
de amapola, Las leyes de la frontera i
Sis dies corrents.
Les entrades es poden adquirir a l’
Oficina de Turisme i a alella.koobin.cat.

En marxa el programa 6.0 d’hivern
La Regidoria de Gent Gran ha preparat
un programa d’activitats per als mesos
d’hivern adreçat a persones més grans
de 60 anys. L’Hivern de la Gent Gran
6.0 inclou propostes per promoure l’envelliment actiu d’una manera cultural,
saludable i activa amb la comunitat i
l’entorn, per alimentar el cos i la ment.
La inscripció a cadascuna de les
activitats és gratuïta i es pot fer direc-

tament des de la pàgina alella.cat/gentgran60.
El programa inclou tallers de sardanes i de teatre i creativitat, sortides saludables i de marxa nòrdica, i tres xerrades: una sobre seguretat a Internet;
una altra per relacionar-se telemàticament amb l’administració i una darrera
sobre la gestió de residus. Més informació alella.cat/gentgran60.

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

La diferència, fil conductor del
programa semestral de l’Espai

La Policia identifica i ajuda a la
detenció d’un presumpte agressor
El passat dia 25 de desembre
agents de la Policia Local d’Alella
van identificar al presumpte autor
de diverses agressions produïdes a
Alella i El Masnou. Des de la Policia Local es va dissenyar un dispositiu especial d’encerclament amb
una unitat de vehicle de paisà. La
persona identificada, que té diversos antecedents policials, va acabar sent detinguda per aquests fets
amb el suport de la Policia Local
del Masnou, Policia Local de Montgat i Mossos d’Esquadra.

Aprovació definitiva del pressupost
El Ple de l’Ajuntament celebrat el
passat 23 de desembre va aprovar
definitivament el pressupost municipal de 2022, després de desestimar les al·legacions presentades
pel grup municipal de JxCAT per
manca de fonamentació legal. El
pressupost consolidat, que inclou
l’Ajuntament i el Consorci per a la
Promoció Enoturística de la DO Alella, ascendeix a 15.724.399,75
euros. En la mateixa proposta es
van aprovar la plantilla de personal
de l’Ajuntament i la relació de llocs
de treball. El pressupost es va aprovar amb els vots a favor de l’equip
de govern —d’ERC+SxA i Gd’A—,
l’abstenció de Cs i AP-PSC i el vot
en contra de JxCAT i AA-CUP.

Tornen els cafès temàtics
Amb el nou any, la Llar d’Infants
Municipal Els Pinyons enceta les
trobades de cafès temàtics. La primera serà el 20 de gener, de 14 a
15h, en format telemàtic i tractarà
sobre els infants de 0 a 3 anys i les
seves emocions. Les sessions són
obertes a tothom i estan conduïdes
per la psicopedagoga municipal.
Més informació i inscripcions a alella.cat/parlemeducacio.

Dol per la mort de Toni Mayol
L’Ajuntament d’Alella lamenta profundament la mort de Toni Mayol,
president de l’Associació Casal
d’Alella, i expressa el seu condol a
familiars i amistats per la pèrdua
sobtada que es va produir el passat
1 de gener.
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Can Lleonart enceta el programa d’hivern
Can Lleonart inicia l’any amb energies
renovades i amatent a la situació sanitària de la COVID-19 per poder adaptar la
programació i els aforaments als requeriments de cada moment. Les activitats
de 2022 comencen el 17 de gener amb
un programa trimestral que inclou més
d’una cinquantena de cursos i tallers
—13 dels quals són nous— tertúlies i
sortides. Els antics usuaris i els veïns i
veïnes d’Alella poden apuntar-se l’11 i
12 de gener i a partir del 13 de gener
les inscripcions s’obren a tothom.

Tertúlies
El programa d’hivern té com a tertulians
Adrià Santasusagna, periodista polític
de RAC 1, que parlarà sobre cap a on va
Catalunya després dels intensos anys
del procés. Serà el 27 de gener. El segon
tertulià és Joan Vives, divulgador musical, que tornarà a Alella l’11 de febrer
per parlar d’Alexander Skriabin i la músi-

L’Àgora organitza una sortida de cap
de setmana a la neu per als dies 5 i
6 de febrer. L’activitat s’adreça a joves de 14 a 30 anys i el destí previst
serà La Masella. A més de gaudir
d’activitats esportives, com l’esquí o
l’snow, la sortida servirà per compartir experiències i espais de trobada entre els adolescents i joves del
poble. Les persones majors de 18
anys tindran l’opció de fer una sortida amb raquetes i un bany als banys
termals de Llo. Més informació i inscripcions a alella.cat/agora.

Els Tres Tombs tornen el 30 de gener
Si la pandèmia ho permet, els animals tornaran a desfilar pels carrers
d’Alella el 30 de gener, amb una
nova edició dels Tres Tombs. La desfilada començarà al migdia i la benedicció dels animals es farà a partir de les 12.45h, però abans hi
haurà esmorzar de traginers i exhibicions a la Riera Principal. Més informació alella.cat/trestombs.

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

Cap de setmana a la neu

ca russa. El cicle de tertúlies conclou el
10 de març en el marc de les jornades
del 8 de Març amb una conversa amb
dones premiades dels Premis Nacionals
de Cultura 2021: Mònica Rikic, artista
electrònica, i María Contreras, fotògrafa,
premiades en aquesta edició, conduïda
per Vinyet Panyella, membre del CONCA, en què s’espera la presència especial de Maria Carme Dalmau.

Visites i sortides
També es proposen quatre sortides:
una al Paral·lel de Barcelona; al volcà
de la Crosa de Sant Dalmai entre Bescanó i Vilobí d’Onyar; una caminada
des de Tossa de Mar a Sant Grau d’Ardenya i una altra per Santa Coloma de
Fitor i els dòlmens de Les Gabarres.
Més informació i inscripcions alella.
cat/canlleonart.

Les novetats de la temporada
Els bojos anys 20: Barcelona entre el Paral·lel
i el barri xino
El renaixement: l’era dels descobriments i els
inicis de l’edat moderna
Curs d’edició i retoc de fotografia
Taller de xarxes socials
Taller de cistelleria
Aprenem les eines de Google

Peixos sense complicacions
Els secrets d’una bona pasta
Hortalisses del Maresme i de temporada
Fem una bona truita
Tast de cerveses
Tast de peixos fumats maridat amb vins
Un tast de bombolles catalanes

El Cros torna al Bosquet
Les millors marques locals

El bon temps va acompanyar el Cros d’Alella.

Després d’un any sense competició per
la pandèmia, la zona del Bosquet va
tornar a convertir-se el 19 de desembre
en un circuit d’atletisme per acollir la
13a edició del Cros d’Alella, puntuable
per al circuit maresmenc. La prova va
batre rècords de participació amb un
total de 353 atletes, a les diferents categories de la competició. A aquesta
xifra, cal afegir una cinquantena més
d’afeccionats que van voler sumar-se a

Sub 8 masculí Martí D’Altri Guiu
Sub 8 femení Neus Roqueta Ribas
Sub 10 masculí Aniol Garolera Perich
Sub 10 femení Teresa Mas Gou
Sub 12 masculí Marcos Astudillo Santamaria
Sub 12 femení Noa Raja Vizern
Sub 14 masculí Sergio del Río Santamaria
(3r classificat)
Sub 14 masculí Pol Tribulietx Sànchez (1r local)
Sub 14 femení Claudia de Marfà Alvero
Sub 16 masculí Jordi Fàbregas Puig
Sub 18 masculí Àlex Garriga Garcia
Màster masculí Pol Sala Parra
Màster femení Diana Ruiz Vivancos
la segona cursa solidària Sumem, una
prova sense control del temps d’arribada, en la que tothom va córrer amb el
dorsal 1, que era l’aportació que cadascú dels atletes va fer per a La Marató.
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Els millors aparadors nadalencs
Un total de 19 establiments van participar en el segon Concurs d’Aparadors
de Nadal convocat per l’Ajuntament per
tal de promocionar el comerç i afavorir
l’ambient nadalenc als carrers del poble. Enguany els premis es dividien en
tres categories: l’aparador més festiu
(que va ser per Galeries), el més original (per a Cut me perruquers) i el més
sostenible (per a Casa Librada). Els
premis estan dotats amb 200 euros.

Cut me perruquers: premi a l’aparador original.

Els participants
· Joieria Peima
· Casa Librada
· Tala Spa
· Elite estètica
· Charol sabateria
· Maronas
· 2d4

· 3d4
· Cut me perruquers
· Art de la bellesa
· Flabans
· Glaç
· Tot dolç
· Umami

Casa Librada: premi a l’aparadors sostenible.

La ciutadania també ha tingut oportunitat de contribuir a il·luminar i animar el
poble en les festes nadalenques participant en la segona edició dels concursos
de guarniment de carrers i façanes. Els
guanyadors del concurs de façanes van

ser: Espígol 3, Anselm Clavé 33 i Univers 11, que van obtenir el primer, segon i tercer premi, respectivament.
Aquests premis estan dotats amb 200,
100 i 50 euros. Al concurs de carrers el
premi va ser per Anselm Clavé.

A dalt, premi de carrers, i a baix 1r premi de façanes.

A dalt, 2n premi de façanes i a baix 3r premi de façanes.

Galeries: premi a l’aparador festiu.

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

Façanes i carrers festius

· Pujol Advocats
· Galeries
· Sei
· Sweet Soul
· Farmàcia Martínez

Més de 4.900 euros per a La Marató
Alella va recaptar un total de 4.906
euros a les diferents activitats organitzades per l’Ajuntament i per les
entitats per a La Marató de TV3. La
major part dels actes es van celebrar el cap de setmana 18 i 19 de
desembre juntament amb les activitats nadalenques.

Moments de la Fira de Nadal i de l’encesa de llums.
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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

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

Encarem aquest any 2022 amb la mateixa il·lusió,
responsabilitat i compromís com quan vam entomar el mandat de govern el 2019. D’aleshores
ençà estem afrontant un mandat diferent, marcat
pel temporal Glòria en primera instància i seguidament amb la irrupció a les nostres vides del SARSCoV-2, el coronavirus. Així és que hem concentrat
els majors esforços en la gestió de la pandèmia
a nivell municipal acompanyant les escoles, residències, comerços i la ciutadania en general, en
tot allò que ens ha estat possible. Vam plantejar
també el Pacte de Poble treballant-lo per obtenir
el consens de tots els grups municipals, amb 55
propostes desenvolupades al llarg del 2021 per
plantar cara a la pandèmia. I mentrestant hem
mantingut sempre l’activitat ordinària de la nostra
administració. Tot aquest temps al capdavant de
l’Ajuntament ha fet palès el nostre ferm sentiment i
la nostra convicció de servei públic, d’estar sempre
al costat de les persones.
Arribem a la meitat de mandat amb més del
50% de les accions contingudes al PAM (Pla d’Actuació Municial) assolides, i això ens encoratja a
seguir treballant amb el nostre compromís intacte
vers la ciutadania, amb fortalesa, convicció i determinació, i seguirem treballant en una bona gestió

JUNTS PER CATALUNYA

Esteve Garcia-Ossorio
garciaossobe@alella.cat
Natàlia Brenes
brenescn@alella.cat

Encarem el 2022 amb força
dels recursos públics com ha caracteritzat la nostra
feina tant ara com al llarg d’anteriors mandats. Poc
a poc hem anat recuperant el pols del dia a dia
i planificant un seguit de millores que no van ser
possibles d’assolir degut als moments més forts de
la pandèmia. Per aquest motiu hem hagut de concentrar les inversions en la segona meitat de mandat. Tot just acabem d’aprovar el nou pressupost
per al 2022 i mobilitzarem 2,5M€ de romanent per
promoure inversions en diferents punts del nostre
poble que veuran la llum en els propers dos anys.
Tots aquests projectes estan reflectits en el pressupost i els anirem explicant a mesura que vagin
prenent forma.
Tenim un govern municipal enfortit i la nostra
manera de treballar, com sempre, és seriosa, rigorosa i transparent. Defugim per sistema la confrontació estèril i estem al servei de la ciutadania i a
disposició de tots els grups municipals. No hem
d’oblidar que a Alella la política municipal la fem
les persones i per a les persones. El compromís
amb Alella adquirit el 2019 segueix íntegre. Us desitgem un bon any 2022, no sense tenir un record
molt sentit per a les persones que ens han deixat en
aquest temps i recentment.

La Generalitat ha dit no

La Generalitat ha denegat la sol·licitud de l’Alcalde
Almendro per declarar Alella com a zona de mercat
d’habitatge tens. Limitar el preu dels lloguers quan
no hi ha lloguers que limitar és una mesura estèril
amb una única pretensió electoralista. En el Full
d’octubre ho avisàvem i la pròpia Generalitat ha
acabat no admetent-la. Un nou fracàs en la pèssima gestió (o no gestió) del problema habitacional
al poble.
Ja ens van voler enganyar amb els pisos de protecció de la Serreta. Molts van creure que podrien
disposar en breu de pisos amb un lloguer accessible. Recordem com molts veïns i veïnes, en la presentació del projecte, venien a saber quan podrien
accedir-hi. Ni Almendro ni ningú d’ERC els van dir
que això només era un projecte que no sabien si es
faria realitat en els propers 20 anys.
Com ja vam comentar, la inversió en habitatge
del govern d’ERC en el poble en aquest mandat no
superarà l’1% dels seus pressupostos. I si ho comparem amb d’altres partides veiem quin és l’interès
real per pal·liar aquesta problemàtica: CAP. Aquest
és el continuisme del que parlen amb orgull.
Les nostres propostes al Pressupost van ser
desestimades íntegrament. La nostra aposta per
millorar la seguretat, millorar la neteja, reformu-

lar festes, desenvolupar un pla de voreres, millorar
l’accessibilitat als espais públics o dotar a les entitats i associacions amb més recursos entre d’altres
propostes, no els ha agradat (creiem que ni se’ls
han mirat). ERC amb Gent d’Alella a remolc tiren
pel dret sense més. Majoria Absolutista
Volem dedicar la part última del nostre escrit a
en Toni Mayol. En Toni ens ha deixat massa aviat.
Una persona bona, sempre disposada a ajudar. Una
persona de les que generen sempre bon rotllo. Incombustible. Una persona que sabia estimar Alella
i la seva gent. Et trobarem molt a faltar.
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ALTERNATIVA PER ALELLA-CUP

Mark Ullod
ullodlm@alella.cat
Twitter: @alellacup
facebook.com/alternativaperalella
alternativaperalella.cat

Adéu, Toni

Comencem l’any 2022 amb una notícia ben trista;
la desaparició sobtada d’en Toni Mayol, no només
el president del Casal, també moltes altres coses
de l’història recent d’Alella. Jo vaig tenir una certa
relació amb ell als temps en que vaig començar
a fer d’adjudant de direcció al sector del doblatge, a finals dels 80. El meu Pare, sempre atent
a les aptituds de la gent propera i amb empenta,
va convocar-lo per fer petits papers al mític estudi Sonoblok on, en aquella época meravellosa del
doblatge en Català, feien falta veus noves i avellutades, com la d’en Toni. M’imagino que aquell
ambient tan individualista, competitiu i una mica
snob del doblatge no li agradava massa i no va anar
més enllà, però vam poder tenir alguna conversa
sobre la música i Alella. Per a mí, en Toni era una
persona molt potent, com a jove aprenent que era
m’impressionava la seva veu profunda i les seves
opinions de les coses artístiques que compartíem
en els moments d’espera entre take i take. Després
el vaig anar veient pel poble, pel Casal i a qualsevol
sarau on ell n’era part important: els diables, les
festes majors, el graller dels Gegants d’Alella… En
Toni ha estat una figura clau en aquestes i d’altres
entitats d’Alella, i ens deixa molt orfes d’ideals afavoridors de l’associacionisme i la participació, de

GENT D’ALELLA

www.gentdalella.cat

Mark Ullod

Feliç 2022!!
Estimats veïns,

Josep Bardés
607 799 325
bardesjosep@gmail.com
bardescj@alella.cat

moure el teixit popular que tanta falta li fa, a aquest
poble nostre que ha de resistir la pressió de la Barcelona engolidora. Aquesta urbs gegant a la que
tan poc ens agrada baixar, als Alellencs. Sempre
coincidíem en que era una llàstima haver de treballar fora d’Alella, però que teném la gran sort de
tornar a Casa un cop acabada la feina i deixàvem
enrera tot aquell soroll i fum. Des d’Alternativa per
Alella / CUP ens sumem al dołor de la família i
amics per la pèrdua d’en Toni de la Bomba. Se’t
trobarà molt a faltar.
Esperem que aquest any 2022 ens porti moltes coses bones i que tinguem sort. Cuidem-nos i
estimem-nos.

Comença un nou any. L’any de l’esperança, l’any de
la recuperació, l’any de la tan necessitada i desitjada normalitat.
Enguany ens ha de donar allò que tant ens
agrada, com el viure i compartir amb els nostres
familiars i amics tot tipus de relacions, iniciatives i
activitats i que tant trobem a faltar.
Els experts comencen a beneir, i donen a entendre, que tenim moltes possibilitats d’arribar a la
primavera amb una forta recuperació.
Caldrà estar units i ser solidaris per afrontar
aquesta nova situació, i recolzar a la gent que ha
pogut quedar més vulnerable i desafavorida , davant l’exigència que se’ns presenta a tots plegats de
seguir lluitant i mirant endavant.
Des de les nostres Regidories, seguirem treballant de valent per a ajudar en aspectes tant importants com els de la recerca de l’equilibri entre salut
personal, salut econòmica i salut laboral.
Aprenent de les vivències d’aquest any passat i
recordant amb estima a tots els alellencs i alellenques que han traspassat. Recordatori representatiu
per a tota aquesta gent, amb la figura d’en Toni
Mayol, com a persona compromesa i associativa

i implicada amb la gent del poble. Per tots ells un
estimat record.
Molt Feliç i Pròsper 2022!!

Josep Bardés
portaveu del grup municipal
Gent d’Alella
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CIUTADANS

Toni Bernal
bernaltj@alella.cat
689 019 367

Carta a los Reyes de ERC
En el último Pleno municipal, se aprobó la moción
de nuestro grupo donde se pedia a la Generalitat
y al Gobierno de España que se compensase a los
Ayuntamientos por la menor recaudación en el impuesto de la Plusvalia. Un impuesto que si de nosotros dependiese lo suprimiríamos porque su base
imponible ya esta grabada en otros impuestos, por
lo que pagamos DOBLE y el Consistorio ya recibe
ingresos por su participación en los Tributos del Estado. Esperamos con ganas la redacción de la nueva Ordenanza municipal para ver si hay reducción
de impuestos.
También hicimos una propuesta, en la línea de
invertir en energías renovables, aprovechando los
fondos europeos, instalando placas fotovoltaicas en
edificios municipales para proveer de energía eléctrica a familias vulnerables y aumentar la autonomía energética de algunas instalaciones.
Por otro lado, aprovechando una moción de otro
grupo que se retiro de votación, pedimos que se trabaje para costruir una rotonda en la salida/entrada
de la autopista, y se incida en actuaciones en la via
pública para conseguir reducir el exceso de velocidad con que circulan algunos vehículos; asi como
también mejorar la iluminación y la señalización de
la BP-5002, donde se han producido diversos ac-

ALELLA PRIMER-PSC

Jose Antoni Bernal
portaveu del grup municipal
Ciutadans

Comencem amb força l’any 2022

“Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie
piensa en cambiarse a sí mismo”
León Tolstói
“El secreto del cambio es concentrar toda tu energía, no para luchar contra lo viejo, sino en construir
lo nuevo”
Sócrates

Cristòbal Zueras
zuerasrc@alella.cat

cidentes.
Seguimos insitiendo en la necesidad de llevar
un registro de los patinetes eléctricos, y obligar a
llevar un seguro y hacer el uso del casco obligatorio.
Continuamos viendo okupaciones, robos a viviendas, se dice que se invierte más en seguridad,
pero como se refleja ese gasto en la disminución
de los delitos??
La Guarderia Municipal ya tiene un precio público por su servicio, hacer este variable en función
de la renta de los usuarios no lo vemos necesario.
Y nos preocupan los números del Complex Esportiu o se ponen manos a la obra o acabará la
concesión y la gestión en manos del Ayuntamiento.

Aquests dies de Nadal he aprofitat per llegir i també
per reflexionar detingudament sobre la manera de
viure el nou any que tot just ha començat.
Us comparteixo algunes reflexions que he tingut:
Cal deixar enrera la por davant el Coronavirus i
tornar a viure amb la màxima normalitat possible,
però respectant les indicacions preventives de les
autoritats sanitàries.
Cal també anar recuperant llibertats personals
i col·lectives.
Cal deixar treballar a tots els sectors de l’economia, aplicant les mesures preventives necessàries.
Cal permetre que totes les persones puguin gaudir plenament del lleure en espais d’oci segurs.
I cal confiar que la ciutadania farà un exercici
conscient, madur i responsable durant les seves activitats quotidianes.

Una vegada més, em poso a la vostra disposició
per escoltar i atendre les vostres queixes o propostes amb l’objectiu de millorar el nostre poble.
Em podeu contactar trucant-me al 670 981
203, enviant-me un missatge per WhatsApp, escrivint-me un e-mail o aturant-me pel carrer.
Em comprometo a donar-vos resposta el més
ràpid possible.
Per acabar, us avanço que aquest 2022 continuaré fent oposició responsable, però també crítica
quan calgui, i que seguiré defensant els posicionaments polítics dels socialistes d’Alella.
Gràcies i salut!
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Acords del Ple
PLE ORDINARI 25 DE NOVEMBRE DE 2021. Consulteu les vídeo actes a www.alella.cat/plens
Aprovació de delegació parcial de competències al Consell Comarcal del Maresme.
El Ple va aprovar la delegació parcial de competències de
l’Ajuntament d’Alella a favor del Consell Comarcal del Maresme, per a la prestació dels projectes “Auxiliar de suport
al públic” en el marc de la política activa d’ocupació Programa i treball formació, convocatòria 2021.
Aprovat per unanimitat
Aprovació inicial del pressupost municipal per a 2022.
El Ple va aprovar inicialment el pressupost municipal per a
l’any 2022 que ascendeix a 15.600.500 euros. El pressupost consolidat, que inclou el del Consorci per al Promoció
Enoturística del Territori DO Alella, és de 15.724.400 euros.
El pressupost preveu destinar 2,7 milions a inversions. JxCAT va anunciar que presentaria un pressupost alternatiu i
AA-CUP es va mostrar contrari a algunes de les partides i va
insistir en la necessitat de fer pressupostos participatius.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i Gd’A, l’abstenció de Cs i AP-PSC i el vot en contra de JxCAT i d’AA-CUP
Reconeixement de compatibilitat a l’inspector de via pública.
El Ple va aprovar la proposta de Regidoria de Serveis Interns sobre reconeixement de compatibilitat per a l’exerci-

ci de l’activitat privada com a arquitecte a l’inspector de
via pública i obres Miguel Martínez Cibrian.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A i APPSC i l’abstenció de JxCAT, AA-CUP i Cs.
Moció sobre el 25N, Dia Internacional per a l’eliminació
de les violències masclistes.
El Ple va aprovar una moció transaccionada pels grups
municipals de JxCAT, ERC+SxA, Gd’A, AA-CUP i APPSC, que va ser inclosa a l’ordre del dia amb caràcter
d’urgència, sobre la commemoració del 25 N, el Dia
Internacional per a l’eliminació de les violències masclistes. A la moció s’acorda dedicar un sentit i dolorós
record a la memòria de totes les dones assassinades i
assetjades per violència masclista i expressar la solidaritat amb les víctimes i les seves famílies. També es
declara el terme municipal espai contra la tracta de
persones i es reitera el compromís i de fer de la prevenció contra les violències masclistes i la desigualtat, una
política prioritària i transversal, que impregni totes les
polítiques desenvolupades a través de les diferents regidories.
Aprovat per unanimitat

‘Directe amb l’Alcalde’ i canals de comunicació amb l’Ajuntament
@marcalmendro

LIVE

alella.cat

‘Directe amb l’Alcalde’
Els primer dimarts de cada mes, a les 19 h, a través del Facebook personal de l’Alcalde.
Excepcionalment aquest mes de gener la sessió es farà l’11 de gener.
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”

644 267 149

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

OAC
Organisme de
Gestió Tributàr ia

promoció
econòmica
respon

637 737 075

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 presencials 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 supramunicipal o d’interès local. Envia la frase “PROMOCIÓ ECONÒMICA RESPON” a 637737075.
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Serveis

Deixalleria mòbil

Els horaris es poden veure afectats per les mesures
preventives imposades per la COVID-19

Del 4 al 9 de gener i del 15 al 20 de febrer de 2022.
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.

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

Serveis de recollida a casa

ALCALDIA
93 555 05 50

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.

POLICIA LOCAL
93 555 24 12 · 092
112 Urgències
ÀGORA ALELLA (Antigues Escoles Fabra)
93 540 72 45
www.alellajove.cat

Reparatruck

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

Plaça de l’Ajuntament, de 10 a 13h.
Consulteu www.alella.cat/reparatruck

Didaltruck

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

Plaça de l’Ajuntament, de 10 a 13h.
Consulteu www.alella.cat/didaltruck

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: GENER - FEBRER
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

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95

22 i 23 de gener

BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DE LA DO ALELLA
93 555 63 53
www.doalella.cat

29 i 30 de gener

GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

5 i 6 de febrer

MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

12 i 13 de febrer

BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

19 i 20 de febrer

GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

26 i 27 de febrer

MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

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

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

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC
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).

TARGETA T-10 SOCIAL, ALELLA EXPRÉS I ALELLA CIRCUMVAL·LACIÓ
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.

TAXIS
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

CALENDARI FISCAL: GENER - FEBRER
Taxa del Mercat Municipal (4t trimestre)
Taxa del Mercat de Marxants (4t trimestre)
Taxa Cementiri Municipal
Taxa del Mercat Municipal (1r trimestre)
Taxa del Mercat de Marxants (1r trimestre)

26.11.2021
26.11.2021
25.02.2022
25.02.2022
25.02.2022

a 26.01.2022
a 26.01.2022
a 26.04.2022
a 26.04.2022
a 26.04.2022
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Agenda d’activitats
Dimarts 11 de gener

Divendres 28 de gener

9.30h Pavelló Municipal d’Esports*
Caminem i fem salut. Programa l’Hivern de la Gent Gran 6.0. www.
alella.cat/gentgran60

20h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Taller de dansa. Diàleg en moviment. Gratuït. A càrrec d’Irina Llena
Gasol. alella.cat/espaialella.

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

Dissabte 29 de gener

Dimecres 12 de gener
20h Sala Carquefou Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Club de lectura. Vida i època de Michael K., de J.M. Coetzee.

Diumenge 16 de gener
12h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Teatre familiar. Elmer, l’elefant de colors. A càrrec de la Companyia
Tutatis. www.alella.cat/espaialella

Dijous 18 de gener
9.30h Pavelló Municipal d’Esports*
Marxa nòrdica. Programa l’Hivern de la Gent Gran 6.0. www.alella.
cat/gentgran60

Dimecres 19 de gener
9.30h Parada de bus de Can Lleonart*
Sortida. Anem al Paral·lel: la Barcelona de les vedettes, teatres i
cuplets. alella.cat/canlleonart
19h Sessió virtual*
Xerrada. Els residus municipals a Alella: estat de la qüestió. alella.
cat/moutepelsresidus.
20h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
IN_CERT. Música. Muovere l’affetto dell’animo, amb Ensemble Exclamatio. alella.cat/espaialella

Dijous 20 de gener
14 a 15h Sessió virtual*
Cafè temàtic. Els infants de 0 a 3 anys i les seves emocions. Més
informació i inscripcions a alella.cat/elspinyons.
19h Can Lleonart*
Tast de cerveses. A càrrec de Suna Giner, confundadora de 2D2Dspuma. alella.cat/canlleonart

Dimarts 25 de gener
9.30h Pavelló Municipal d’Esports*
Caminem i fem salut. Programa l’Hivern de la Gent Gran 6.0. www.
alella.cat/gentgran60
19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Cinema. Cicle Gaudí. Pan y limón con semillas de amapola. alella.cat/
espaisalella.

Dimecres 26 de gener
20h Can Lleonart*
Taller de cuina. Peixos sense complicacions. A càrrec del cuiner Luca
Marongiu. alella.cat/canlleonart.
19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella
Jacint Verdaguer. De la més alta cima, a l’afrau. Sessió literària amb
Anna Maluquer.
Organitza: Òmnium Cultural amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Dijous 27 de gener
19h Can Lleonart*
Tertúlia. Cap a on va Catalunya. A càrrec del periodista Adrià Santasusagna. alella.cat/canlleonart.
*Activitat organitzada per l’Ajuntament

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Dansa. Anatomia d’una banyera. A càrrec d’Irina Llena Gasol. alella.
cat/espaialella.

Diumenge 30 de gener
9.30h Riera Principal
Tres Tombs. Esmorzar de traginer i exhibicions de cavalls. A les 12h
inici desfilada i benedicció dels animals. alella.cat/trestombs
Organitza: Associació de Trabucaires del Vi d’Alella
12h Oficina de Turisme*
Diumenges de Vins. Vins: Can Roda. Tastets: Can Duran.
alella.cat/turisme
12h Can Lleonart*
Diumenges de Most. alella.cat/turisme
17h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
CineXic. Ernest & Celestine. A partir de 3 anys. alella.cat/espaisalella.

Dimecres 2 de febrer
19h Sala Carquefou Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
IN_CERT. Presentació El Maresme amb la recerca. Conversa de Patrick Aloy amb Teresa Vilaró.

Dissabte 5 de febrer
18.30h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Teatre-música familiar. Barrocomatik. A càrrec de Kune Teatre. alella.
cat/espaisalella.

Diumenge 6 de febrer
12h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Teatre-música familiar. Barrocomatik. A càrrec de Kune Teatre. alella.
cat/espaisalella.

Dimarts 8 de febrer
9.30h Pavelló Municipal d’Esports*
Caminem i fem salut. Programa l’Hivern de la Gent Gran 6.0. www.
alella.cat/gentgran60
19h Facebook live @marcalmendro*
Directe amb l’alcalde.

Divendres 11 de febrer
19h Can Lleonart*
Tertúlia. Alexander Skriabin i la música russa del canvi de segle XX.
www.alella.cat/canlleonart

Exposició a Can Manyé
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.

Esquiada jove
Cap de setmana del 5 i 6 de febrer.
Més informació i inscripcions www.alella.cat/agora

Audiències públiques
de barri
L’Ajuntament convoca els veïns i veïnes del municipi
per informar de diferents temes
i copsar de prop llurs inquietuds i suggeriments

Mar i Muntanya, Can Teixidor, La Soleia, La Solaia, La Serreta
Dilluns 7 de febrer de 2022, a les 19.30h

Canonge, Can Sors, La Gaietana, Montals, Ibars Meia
Dimarts 8 de febrer de 2022, a les 19.30h

Mas Coll, Can Comulada, Alella Parc, Font de Cera, Can Magarola
Dilluns 14 de febrer de 2022, a les 19.30h

Cal Baró, Nova Alella, La Sarota, Verge de la Mercè, Gaggioli, Eixample
Dimarts 15 de febrer de 2022, a les 19.30h

Centre Urbà, el Rost, Sot del Marquès, Cal Vell, Garrofers, Vallbona, Can Vera
Dimecres 16 de febrer de 2022, a les 19.30h
Les sessions es faran de manera presencial a la Sala de Plens de l’Ajuntament i també virtual a través de
meet.jit.si/participacioalella o el canal de youtube de l’Ajuntament.
Preguntes i propostes: decidim-alella.diba.cat

