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El SAD ofereix més de 10.900 hores de 
serveis d’atenció domiciliària.

Més visites guiades i promoció de 
l’oferta gastronòmica.

Comença el procés d’elecció del 
Consell d’Infància. 
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 La Policia Local d’Alella es dota de nous recursos per 
millorar la seguretat al poble. 

Noves eines policials 
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El temps no es perd ni es guanya

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. 

A poc a poc, i com qui no vol la cosa, ja estem a mitjans de fe-
brer. Com deia el poeta, “el temps no es perd ni es guanya, 
transcorre i el vivim”. En qualsevol cas, “transcorre el temps: 
ningú no el perd ni el guanya”. 

I justament per això, des de l’Ajuntament tenim l’obligació de no 
aturar-nos i de seguir sempre endavant. Però perquè tota actua-
ció acabi sent realitat, molt abans cal que es comenci a treballar 
en una fase embrionària des del punt de vista conceptual, tècnic, 
jurídic i pressupostari.

Perquè s’entengui millor, posarem alguns exemples de les diferents 
fases en què es troben alguns projectes de l’àmbit d’inversions.

Vam acabar l’any executant les obres d’accessibilitat i seguretat 
viària al carrer Guilleries i de reasfaltatge al carrer Nord.

Vam començar aquest any iniciant-ne les del carrer Santa Ma-
drona i al mes de febrer han de començar les obres de la passe-
ra fins al Camp Municipal d’Esports i dels habitatges socials de 
les «cases dels mestres». 

Al febrer també està previst licitar (procés administratiu per con-
tractar una empresa constructora) els projectes de la nova vorera 
a Can Comulada, de reurbanització de Torrent Vallbona i d’instal-
lació de l’ascensor a l’Ajuntament. Esperem que les tres obres 
comencin abans de l’estiu. 

Aviat aprovarem els projectes (fase administrativa prèvia a poder 
licitar) de millores de la Comissària de Policia i de connexió per 
a vianants fins a Alella Parc. Dues obres que tenim previst co-
mençar aquest any 2022.

Pròximament també podrem tancar la redacció (fase prèvia a 
l’aprovació) del projecte de reurbanització dels carrers Bellavista i 
Bellaterra i el de millores al voltant del Camp Municipal d’Esports. 

En una fase més embrionària es troben altres projectes que, tot 
just ara, estem encarregant la seva redacció. En aquest punt tenim 
el projecte estratègic i de futur del Mercat Municipal, el de creixe-
ment del Camp Municipal d’Esports —amb nous vestuaris i un 
camp de futbol 7— o el de millora de l’espai públic al carrer Àfrica.

I com aquests exemples en l’àmbit d’inversions, el mateix passa 
en cadascun dels altres àmbits de l’Ajuntament. Perquè com en 
qualsevol cicle de vida, per poder executar projectes en un futur, 
necessitem treballar primer la part embrionària. 

I aquesta és la gràcia (i la dificultat) de liderar una administració: 
saber mantenir una complexa maquinària a ple rendiment, que 
mantingui multitud de projectes de multitud d’àmbits i en multi-
tud de fases de maduració, escoltant sempre, i en tot moment, a 
la ciutadania. 

Podeu tenir la certesa que a l’Ajuntament d’Alella així ho fem.
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Més eines per millorar la seguretat
···································································································
El cost del conjunt d’actuacions supera els 150.000 euros.
···································································································

Alella reforça els recursos de la Policia 
Local amb la incorporació de noves ei-
nes que contribueixin a millorar la se-
guretat en el municipi i complementin 
les diferents actuacions de suport de la 
vigilància que s’han anat implemen-
tant durant els darrers anys, com són 
les càmeres de control de matrícules, 
noves emissores, moto elèctrica, vehi-
cle no uniformat o els sistemes de geo-
localització de vehicles. 

Les novetats, que s’implementaran 
durant aquest any 2022, són la incor-
poració de drons com a eina de vigilàn-
cia per evitar robatoris, l’ús de càmeres 
unipersonals i la posada en marxa 
d’una unitat canina. Els nous recursos 
de seguretat es van presentar el 28 de 
gener en un acte celebrat al Camp Mu-
nicipal d’Esports.  

Drons per ajudar a prevenir robatoris
La novetat més destacada és l’adquisi-
ció de dos drons, d’avançada tecnolo-
gia i una àmplia qualitat de visió, que 
permetran ampliar l’espai de vigilància 
i control, especialment en les zones 
boscoses dels barris de muntanya. Un 
dels aparells s’utilitzarà com operatiu 
de patrullatge i l’altre per fer pràctiques 
de vol. Quatre membres de la Policia 
Local han rebut formació específica per 
al pilotatge i el manteniment dels 
drons.  El seu ús permetrà ampliar el 
territori de vigilància i fer seguiment i 
control de vehicles i persones des de 
l’aire, per la qual cosa pot ser especial-
ment útil per actuar contra els robato-
ris en domicilis, un dels principals pro-
blemes que preocupa a l’Ajuntament i 

a la ciutadania alellenca. A més, pot 
ser un element dissuasiu per frustrar 
possibles intents de robatori i un recurs 
per controlar esdeveniments amb gran 
afluència de públic, fer recerca de per-
sones o controls d’incendis forestals. 
La d’Alella és la primera Policia Local 
del Baix Maresme en dotar-se d’aquests 
dispositius i es preveu que abans de 
l’estiu es comencin a fer els primers 
operatius de patrullatge.

Càmeres unipersonals 
Des del desembre la plantilla disposa 
de tres dispositius personals de grava-
ció, un per a cadascun dels torns, que 
estan incorporats als uniformes dels 
agents per poder enregistrar situacions 
de risc per a la integritat física o danys 
a béns públics. Les càmeres donen  
més garanties a les actuacions polici-
als, tant pel que fa a la intervenció dels 
agents com per a la mateixa ciutada-
nia. Estan dotades de gran angular i 
alta definició d’imatge i so i només 
s’accionaran per fer enregistraments 
quan es consideri convenient disposar 
del vídeo per donar garanties al servei. 
Els agents sempre avisaran al ciutadà 
implicat que s’inicia una gravació.

Winter estrena la unitat canina
La plantilla de la Policia Local té una 
nova companya. És la Winter, una pas-
tor belga malinois, de quatre anys, que 
posarà en marxa la primera unitat cani-
na del municipi. La gossa és l’animal de 
companyia d’un dels agents que s’han 
incorporat al cos recentment. Conviu 
amb ell i sempre que sigui necessari la 

seva intervenció, ho farà sota la seva 
supervisió. Tots dos, l’agent i la gossa, 
participen en un curs de formació i en-
sinistrament. Aquest servei es destina-
rà, sobretot, a operacions de control de 
substàncies estupefaents i també es pot 
requerir en serveis de patrullatge, així 
com per a tasques de proximitat o su-
port a la recerca de persones. 

Reforç de seguretat a la Comissaria 
L’Ajuntament té previst entomar en-
guany la millora de la seguretat a la 
Comissaria, amb el tancament perime-
tral de les instal·lacions i l’adequació 
de l’espai interior.

Més dotació de personal 
Des de 2019 s’han fet diferents convo-
catòries per cobrir les vacants de la 
plantilla, formada per un sotsinspector, 
un sergent, tres caporals i setze agents. 
S’han ocupat sis places i s’ha reincor-
porat un agent que estava en comissió 
de servei i enguany es preveu convocar 
dues places de caporal i tres d’agents. 

Nova unitat canina. Nou dron de vigilància i suport en intervencions. Dotació de càmeres unipersonals al cos policial.

Front comú als robatoris

2014 71
2015 74

2016 79
2017 74

2018 85
2019 70

2020 21 
2021 72

El proper mes d’abril es preveu iniciar una cam-
panya informativa, de debat i posada en comú en 
relació als robatoris a domicilis, en la qual es vol 
implicar tota la ciutadania i especialistes en 
aquest àmbit, sota el paraigua de: front comú als 
robatoris.

Dades de robatoris consumats:
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Calendari d’activitats ambientals 
La xerrada “Els residus municipals a 
Alella: estat de la qüestió” del passat 
19 de gener va donar el tret de sortida 
al programa d’activitats ambientals de 
la campanya Mou-te pels Residus. Són 
propostes que busquen informar i cons-
cienciar a la ciutadania per afavorir la 
reducció dels residus i la millora del re-
ciclatge i de la recollida selectiva. Es fa 
a través de xerrades, tallers i visites gui-
ades a les plantes de residus i d’altres 
iniciatives que s’aniran afegint al llarg 
de l’any. La participació en aquestes 
activitats permet gaudir d’un descomp-
te del 10% en la taxa de residus. Les 
properes activitats són la visita guiada 
a la planta de Valorització de Residus 
del Maresme que es farà el 7 de març i 
un taller de cuina d’aprofitament, em-
marcat dins del projecte Mou-te pel 
Zero, prevista per al 12 de març. Més 
informació a www.alella.cat/moute-
pelsresidus.

Taula d’experts de residus 
D’altra banda, dins de l’agenda de par-
ticipació d’aquest any 2022, l’Ajunta-
ment està treballant en la creació d’un 
grup de treball per reflexionar i avaluar 

propostes en matèria de residus que 
estarà format per persones del munici-
pi amb formació i experiència en 
aquest àmbit.  

Xerrades sobre la factura elèctrica 
Emmarcades dins del projecte Passa 
l’Energia, que impulsa la Diputació per 
promoure l’estalvi i l’eficiència energè-
tica als equipaments i per sensibilitzar 
la ciutadania, l’Ajuntament d’Alella ha 
programat dues xerrades relacionades 
amb el consum i l’estalvi de la despesa 
elèctrica que poden ser d’interès gene-
ral de la ciutadania, amoïnada per l’in-
crement desorbitat del preu de la llum. 
El 17 de febrer a les 19h es farà una 
xerrada sobre la factura elèctrica i el 7 
d’abril a la mateixa hora una sobre au-
toconsum d’electricitat. Les xerrades 
són virtuals i obertes a tothom. 

El Ple aprova l’adequació de la 
plusvàlua a la nova normativa 
El Ple de l’Ajuntament del 27 de gener 
va aprovar inicialment la modificació 
de l’Impost sobre l’Increment del Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana, el 
de la plusvàlua, per adaptar-lo als nous 
criteris de càlcul establerts per l’Estat.

A partir de l’aprovació definitiva de 
l’ordenança que regula aquest impost, 
les persones contribuents es podran 
acollir a un dels dos sistemes de càlcul 
establerts en la nova normativa: la fór-
mula d’estimació objectiva a partir 
d’una taula de coeficients aprovats per 
l’Estat o el sistema d’estimació directa 
en funció del benefici real obtingut en 

Subvencions de l’IBI 
Del 14 de febrer al 6 de març es po-
den presentar les sol·licituds a la 
convocatòria de subvencions de l’IBI 
per a persones majors de 65 anys, 
famílies monoparentals i famílies 
nombroses que viuen en règim de 
lloguer. Es poden beneficiar les per-
sones majors de 65 anys que tinguin 
una renda inferior a 2,5 vegades 
l’IPREM o 4 vegades l’IPREM, si es 
tracta de dues persones, així com les 
persones majors de 65 anys que 
conviuen amb una o més persones 
cadascuna d’elles amb una discapa-
citat igual o superior al 33%. Més 
informació a www.alella.cat/tramits

Finalitza el procés d’adjudicació 
dels pisos del carrer Canonge
El 26 de gener va finalitzar el pro-
cés d’adjudicació dels habitatges 
socials de lloguer per a joves del 
carrer Canonge, amb el lliurament 
de claus del baix d’aquest edifici de 
titularitat municipal. L’Alcalde 
d’Alella, Marc Almendro, i la regido-
ra de Serveis a les Persones, Mercè 
Vizern, van lliurar les claus del ter-
cer i últim pis de la promoció que 
quedava per ocupar. És l’habitatge 

més gran de l’immoble, té dues ha-
bitacions i està adaptat per a perso-
nes a mobilitat reduïda. La durada 
del contracte és d’un màxim de cinc 
anys i el preu mensual de lloguer, 
sense comptar les despeses de ser-
veis i l’IBI i la taxa de residus, és de 
328 euros. L’adjudicació d’aquest 
habitatge s’ha retardat uns mesos 
perquè va estar ocupat il·legalment 
de gener a setembre de 2021 i ha 
hagut de ser adequat per poder-lo 
tornar a habitar. Aquest any està 
previst que finalitzi el contracte d’un 
altre pis d’aquesta promoció, que 
podrà posar-se a disposició de les 
persones que formen part de la llista 
d’espera segons l’ordre establert al 
sorteig del 13 de maig de 2021. 

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

La xerrada sobre la factura elèctrica serà el 17 de febrer.  

la transmissió patrimonial. 
L’Organisme de Gestió Tributària de 

la  Diputació estima que amb la nova 
normativa pot suposar una reducció 
d’entre el 25 i el 20% dels ingressos 
dels ajuntaments. Per tal de reduir 
aquest impacte que pot tenir a les ar-
ques municipals, s’ha aprovat un incre-
ment del 25 al 30% del tipus impositiu 
municipal que s’aplica en el sistema de 
càlcul per estimació objectiva. 

La modificació es va aprovar amb 
els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A i AP-
PSC, l’abstenció de JxCAT i AA-CUP i 
el vot en contra de Cs.  
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Més de 10.900 hores d’atenció a domicili

Des de la seva posada en marxa l’any 
2008 el Servei d’Atenció Domiciliària 
(SAD) no ha deixat d’incrementar el 
nombre de persones d’usuàries i les 
hores de servei i recursos que s’hi des-
tinen. El SAD és un servei primordial i 
prioritari per l’Ajuntament per l’impac-
te social que té i és un dels serveis al 
qual es destinen més diners: més de 
217.000 euros anuals. L’any passat es 
van beneficiar d’un o més de les pres-
tacions del SAD 87 persones, 56 do-
nes i 31 homes, que van rebre 10.908 
hores de servei i 3.801 àpats.

Tot i que el perfil més habitual és el 
de gent gran, el SAD està adreçat a les 

persones de qualsevol edat que per 
motius físics, psíquics o socials es tro-
ben en situació de manca d’autono-
mia, dificultats per desenvolupar les 
activitats de la vida diària o pateixen 
problemàtiques familiars. 

El SAD ofereix atenció personal a 
través de treballadores familiars que 
donen suport a la unitat familiar fent 
acompanyaments al carrer, preparant 
àpats, ajudant en la higiene persona o 
en el control de la medicació, entre 
d’altre suport. L’atenció domiciliària 
també inclou la neteja de la llar i el 
servei d’àpats a domicili. La crisi sani-

Els serveis d’atenció

SAD SOCIAL
Atenció personal
69 persones ateses, 4.596 hores de servei
Auxiliar de la llar
47 persones ateses, 1.392 hores de servei
Àpats a domicili 
3.801 àpats

SAD DEPENDÈNCIA
Atenció personal
31 persones ateses, 4.570 hores de servei
Auxiliar de la llar
7 persones ateses, 350 hores de servei

·······················································································································································
El Servei d’Atenció Domiciliària va atendre l’any passat 87 persones i 337 disposen de teleassistència. 

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

tària ha posat de manifest la importàn-
cia d’aquest servei i el suport que su-
posa per a moltes famílies, perquè 
permet allargar l’estada als domicilis.

Augment de la teleassistència 
A part dels diners del SAD, l’Ajunta-
ment va destinar l’any passat 24.186 
euros al servei de teleassistència, que 
permet el control i vigilància de la gent 
gran que viu a casa seva. Actualment, 
utilitzen aquest servei de forma gratuï-
ta 337 persones.

Més de 116.000 euros d’ajuts socials
Des de Serveis a les Persones es van 
tramitar l’any passat 716 ajuts de ca-
ràcter social, amb un import total de 
116.338 euros. Del total d’ajuts que 
es van concedir, 419 van ser per donar 
suport a l’escolarització; 156 per a ali-
mentació; 52 per a activitats de lleure; 
32 per a desplaçaments; 28 per pobre-
sa energètica; 17 per a habitatge i 12 
per tractaments psicològics i mèdics. 

L’equip de Serveis Socials va aten-
dre l’any passat 980 persones, amb 
2.152 entrevistes. També es fan oferir 
434 sessions del Programa d’Atenció 
Terapèutica. El servei té oberts 609 ex-
pedients familiars actius, 114 dels 
quals es van iniciar l’any 2021. 

La gent gran, un col·lectiu castigat per la COVID 
La crisi sanitària de la COVID ha casti-
gat especialment al col·lectiu de la gent 
gran, tant pel que fa al nombre de 
morts com als problemes derivats de la 
situació d’aïllament i la manca d’activi-
tat. Així és posa de manifest en un es-
tudi que ha realitzat l’Ajuntament a 
persones majors de 65 anys que viuen 
soles. En total es van entrevistar més 
de 200 persones i, tot i constatar que 
les persones que viuen soles a Alella es 
troben un bon estat general, es detecta 

també que la pandèmia ha provocat un 
augment del sentiment de soledat i una 
disminució de l’activitat i ha fet més 
evident la bretxa digital, amb les difi-
cultats afegides de dur a terme els pro-
cediments telemàtics.

A més, es constata un envelliment 
progressiu de la població amb dades 
de final de 2021 —més el 28% de la 
població d’Alella es major de 70 
anys— el que obligarà a incrementar 
els recursos destinats a atenció domici-

liària d’aquest col·lectiu. També es de-
tecta un moviment de gent gran des 
dels habitatges unifamiliars cap a pisos 
del centre de poble, amb les dificultats 
que suposa la manca d’habitatges dis-
ponibles.

Des de l’Ajuntament i des de la ma-
teixa ciutadania s’estan desenvolupant 
iniciatives de suport i acompanyament 
com són Alella Poble Cuidador, el pro-
jecte Radars o el programa d’activitats 
de Can Gaza o de la Gent Gran 6.0.
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Més visites guiades i suport a l’oferta gastronòmica 

El programa d’activitats enoturístiques 
de l’any inclou dues novetats destaca-
des: es promocionarà l’oferta gastronò-
mica a través de descomptes, per afa-
vorir la tornada de les persones visitants 
al municipi, i s’amplia l’oferta de visites 
guiades, reforçant especialment les 
propostes destinades al públic familiar.

L’últim diumenge de mes es mantenen 
els tastos especialitzats dels Diumen-
ges de Vins, una proposta que des de 
l’inici ha tingut molt bona acollida del 
públic que a més de donar a conèixer 
els vins de la DO Alella també vol pro-
mocionar l’oferta gastronòmica del mu-
nicipi. Per això deu restaurants d’Alella 
seran els encarregats de preparar dues 
tapes per a l’ocasió. 

Per reforçar el paper promocional 
amb cada entrada que es compri de 
Diumenges de Vins es regalarà un talo-
nari de descomptes que s’aplicaran a la 
dotzena de bars i restaurants que s’han 
sumat a aquesta iniciativa. El talonari 
té validesa fins al març de 2023, per 
afavorir que les persones repeteixen la 
seva estada a Alella. A la mateixa hora 
de Diumenges de Vins, a les 12 del 
migdia, es mantenen els tallers enotu-
rístics per a infants de 3 a 12 anys, 
coneguts com els Diumenges de Most.

Impuls a la Vinya Testimonial 

L’Ajuntament ha renovat els cartells in-
formatius de la Vinya Testimonial 
d’Alella, que estaven molt deteriorats 
per l’efecte del sol. En concret s’han 
substituït el cartell gran que identifica 
la vinya, el panell informatiu de l’entra-
da i els nou cartells de cadascuna de 
les fileres que identifiquen les 29 vari-
etats de ceps plantades. 

La vinya testimonial té una superfí-
cie de 5000 m2 i està dividida en dos 
sectors: a la part alta hi ha plantats 
630 ceps de Pansa Blanca, la varietat 

més estesa a la DO Alella, i a la part 
baixa hi ha una presentació de 3 o 4 
de ceps de 29 varietats diferents. 

És un recurs enoturístic propietat 
de l’Ajuntament que es gestiona a tra-
vés d’un conveni de col·laboració sig-
nat amb el celler Alta Alella. Un espai 
natural, únic i singular, que la Regido-
ria de Turisme i Identitat vol posar en 
valor i aprofitar el seu potencial per 
difondre la cultura vitivinícola. Amb 
aquest objectiu s’està treballant en un 
programa d’activitats experiencials ori-
entades a públic adult lligades als tres 
períodes de creixement de la vinya —
floració, verema i poda— i dues activi-
tats familiars per donar a conèixer als 
infants les diferents varietats de la vi-
nya i un conta-contes.

Aquests nous productes turístics es 
crearan i gestionaran amb l’equilibri 
necessari per preservar el medi ambi-
ent a la vegada que es genera activitat 
econòmica.

Turisme estrena butlletí electrònic
La regidoria de Turisme i Identitat 
ha estrenat una nova eina per di-
fondre les activitats turístiques del 
municipi: una newsletter o butlletí 
electrònic que s’envia a totes les per-
sones subscrites a aquest nou canal 
de difusió. Per rebre la informació al 
correu electrònic cal donar-se d’alta 
a www.alella.cat/turismealdia. 

Augmenta la participació en el
sorteig de paneres de Nadal
En la segona edició del sorteig de 
paneres de Nadal s’han recollit 867 
paperetes, un 58% més que l’any 
passat. Tenint en compte que cada 
una de les butlletes suposa un com-
pra de 20 euros o més en algun 
dels 38 establiments adherits a la 
campanya, això significa una des-
pesa de més de 17.300 euros. El 
19 de gener es van sortejar les 53 
paneres amb vals de compra de 
100 euros, que es podran bescanvi-
ar, entre l’1 de març i el 31 de maig, 
per compres als 38 establiments 
que han participat en la campanya.

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

Visites patrimonials i de natura 
Després dels mesos de tancament a 
causa de la pandèmia, s’ha detectat 
un increment de l’interès de viure ex-
periències turístiques a l’aire lliure. 
Per donar resposta a aquesta deman-
da, s’ha ampliat l’oferta de visites gui-
ades amb el propósit d’augmentar el 
nombre de persones que visiten a Ale-
lla per conèixer el patrimoni natural i 
arquitectònic. 

Així es duplica l’oferta de visites gui-
ades: el primer diumenge de mes es fa-
ran les visites guiades de natura, per la 
Serralada Litoral i la Vall de Rials, i el 
segon diumenge es reserva per a les vi-
sites pel patrimoni arquitectònic del mu-
nicipi. Dins de les visites per la natura, 
s’incorporen quatre activitats dissenya-
des especialment per al públic familiar, 
amb gimcanes, contacontes i tallers. 

Consulteu tota la programació a 
www.alella.cat/turisme.

La primera sessió de Diumenge de Vins del 30 de gener. 

És un museu a l’aire lliure amb ceps de 30 varietats. 
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Marc Almendro, membre del 
Consell de Governs Locals
L’Alcalde d’Alella, Marc Almendro, 
és un dels membres escollits per re-
presentar els ajuntaments al Consell 
de Governs Locals, que es va consti-
tuir l’1 de febrer. També formarà part 
de la Comissió Permanent, integrada 
per 20 electes locals, que serà l’en-
carregada d’elaborar el reglament de 
funcionament del Consell. El Consell 
de Governs locals és un òrgan esta-
tutari i l’òrgan de representació de 
municipis i vegueries en les institu-
cions de la Generalitat. Actua com 
a interlocutor del món local amb 
el Govern i el Parlament. La seva 
composició depèn dels resultats de 
les eleccions municipals i el formen 
cent alcaldesses i alcaldes de Cata-
lunya. Entre els integrants hi ha set 
membres nats: l’alcaldessa de Bar-
celona, les presidències de les qua-
tre diputacions i les presidències de 
la Federació de Municipis de Catalu-
nya (FMC) i l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM). Els 93 membres 
restants es distribueixen en funció 
dels seus resultats obtinguts a les 
eleccions municipals. 

L’Ajuntament prepara el 8 de Març
La Regidoria d’Equitat està acabant 
d’enllestir el programa d’activitats 
del 8 de Març, el Dia Internacional 
de les Dones, amb la col·laboració 
de les associacions de dones del 
municipi i les diferents àrees de 
l’Ajuntament. L’acte institucional 
està previts per al 8 de març a les 
12h a la Plaça de l’Ajuntament, 
amb la lectura del manifest i altres 
activitats. El 10 de març, a Can Lle-
onart, es la farà la tertúlia “La cultu-
ra és femenina”, amb les premiades 
amb els Premis Nacionals de Cultu-
ra 2021”, i el 12 el concert de les 
Sommelier a l’Espai d’Arts Escèni-
ques.www.alella.cat/diadones.

Votacions al Consell d’Infància

L’Ajuntament assoleix els 
objectius del Pacte de Poble 

El procés de creació del Consell d’In-
fància avança i arriba al moment de la 
presentació de candidatures. Fins a 
l’11 de febrer els nens i nenes d’Alella 
de 5è i 6è de primària poden presen-
tar-se per ser elegits com a consellers i 
conselleres d’aquest òrgan de partici-
pació que vol donar veu als infants del 
poble i tenir en compte la seva opinió i 
les seves propostes per fer del municipi 
un poble millor. Poden participar alum-
nes escolaritzats a Alella o a altres es-
coles de fora del municipi. 

Per presentar-se com a candidat o 
candidata al Consell d’Infància no cal 
tenir uns coneixements específics ni 
unes característiques especials, només 
cal tenir ganes de participar i aportar 
idees per ajudar a la millora del poble. 
Cal tenir el permís dels tutors legals i 
emplenar el formulari, que trobareu a la 
pàgina www.alella.cat/consellinfancia, 
amb el seu consentiment. També es pot 
fer emplenant la butlleta que estarà dis-
ponible a les escoles i a Can Lleonart, i 
deixar-la a l’urna del Consell d’Infància.  

L’Ajuntament d’Alella ha enviat una 
carta a les llars dels 236 infants nas-
cuts el 2011 i 2010 empadronats al 
municipi, per informar-los directament 
del procés de constitució d’aquest nou 
òrgan de participació. 

El contingut i el reglament de funci-
onament d’aquest òrgan es farà a partir 
de les aportacions dels consellers i 
conselleres.

El calendari

Presentació de candidatures Del 30 de gener 
a l’11 de febrer.

Votacions Del 14 al 18 de febrer s’escolliran 
als centres educatius d’Alella. El 15 de febrer a 
les 17.30h es farà un sorteig per escollir els i 
les conselleres no escolaritzades a Alella.

Reunió informativa El 2 de març està prevista 
una reunió amb els consellers i conselleres i les 
seves famílies.

Sessions del Consell Les primers sessions del 
Consell d’Infància seran el 7 de març, 5 d’abril, 
3 de maig i 13 de juny, de 17.30 a 19h. 

L’Ajuntament ha complert els objectius 
marcats pel Pacte de Poble per a la re-
cuperació econòmica, social i emocio-
nal d’Alella. El document, que va ser 
aprovat al Ple del 25 de març amb el 
suport de tots els grups municipals 
després d’un procés participatiu amb 
la ciutadania, establia 36 accions a de-
senvolupar al llarg d’aquest any 2021  
adreçades a pal·liar els efectes que la 
pandèmia al municipi. Des de les dife-
rents àrees de l’Ajuntament s’ha fet un 
sobreesforç per tal de poder assolir els 
objectius marcats en el pacte, sense 
desatendre les accions i els serveis que 
es realitzen de forma habitual, i s’han 
pogut desplegar el 93,1% de les actu-
acions previstes. De total d’accions, 30 
es consideren aconseguides al 100% i 

sis s’han iniciat i s’han prorrogat per tal 
que es puguin implementar durant 
aquest any 2022. Les accions prorro-
gades que aquest exercici són les se-
güents: creació d’estacions multies-
port; redacció del Document únic de 
Protecció Civil Municipal (DUPRO-
CIM); desenvolupament del projecte 
Formar-se per al futur; impulsar l’ús de 
les inscripcions telemàtiques dels dife-
rents serveis i/o activitats municipals; 
creació de la xarxa de voluntariat Tu fas 
Alella; aconseguir ser el primer poble 
amb emissions tendint a zero. 

El Pacte de Poble aglutina totes les 
forces polítiques amb representació 
municipal i es va fer amb la participa-
ció de la ciutadania i el seguiment del 
Consell de Poble. alella.cat/decidim. 
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················································································································

Les escoles comencen a preparar el nou curs 
·······················································································································································
Els centres educatius obren les seves portes a les famílies i s’avança el calendari de preinscripcions escolars per al 
curs 2022-2023. 

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

Els centres educatius ja han començat 
els preparatius del curs vinent 2022-
2023 amb un calendari de portes ober-
tes per explicar el projecte educatiu del 
centre i ensenyar les instal·lacions a les 
famílies que hagin de fer la preinscrip-
ció. Enguany s’avança uns dies. Les 
preinscripcions al segon cicle d’infantil 
i primària del 7 al 21 de març. A se-
cundària el termini de presentació de 
sol·licituds és del 9 al 21 de març. La 
tramitació serà, com l’any passat, de 
forma telemàtica (preinscripcio.gencat.
cat). Les famílies que vulguin conèixer 
de primera mà els centres educatius 
podran apuntar-se als diferents torns 
de visites entrant a les pàgines web de 
cadascun dels centres. Més informació 
a www.alella.cat/educacio.

Tria la Via torna a ser presencial

Institut Alella
Visites presencials 21 de febrer de 17.30 a 19h
Escola Fabra
Visites per torns 16 i 17 de febrer
Escola La Serreta
Visites 22, 23 i 24 de febrer, de 17.30 a 19h
Llar d’infants municipal Els Pinyons
Visites concertades 30 d’abril, en diferents 
torns: 10, 10.45 i 11.30h 
Col·legi Santa Maria del Pino
Visites concertades i telemàtiques
Llar d’infants El Campanar
Visites concertades
Montessori Village Maresme 
Visites concertades. 

Més informació a www.alella.cat/portesobertes

Portes obertes personalitzades Calendari de  
preinscripcions

Primer cicle d’educació infantil: 
pendent de concretar

Segon cicle d’educació infantil i  
primària: del 7 al 21 de març

Educació Secundària Obligatòria 
(ESO): del 9 al 21 de març

Batxillerat: del 20 al 26 d’abril

Cicle de FP de grau mitjà. 
Alumnat 4t ESO: del 20 al 26 
d’abril. Resta: del 17 al 23 de maig

Cicles d’arts plàstiques i disseny 
grau mitjà: del 17 al 23 de maig

Cicles FP de grau superior, arts 
plàstiques i disseny: del 25 al 31 
de maig 

El 27 de febrer torna el Carnestoltes
Alella recuperarà el proper 27 de fe-
brer la rua de Carnestoltes. La festa 
començarà a les 11.30h a la Plaça 
de l’Ajuntament amb una cercavila 
amb els Gegants, Capgrossos, Gra-
llers i Timbalers i els Timbalers del 
Most. Acabada la rua, es podrà gau-
dir de l’espectacle familiar Insects 
de la companyia Alea Teatre. El dis-
sabte 26 de febrer es farà un taller 
de màscares de Carnestoltes a partir 
de les 11h a la Plaça de l’Ajunta-
ment, en col·laboració amb el Mer-
cat Municipal. www.alella.cat/car-
nestoltes

Torna a obrir el bar del Camp 
Municipal d’Esports
Des de l’1 de febrer el Camp Muni-
cipal d’Esports torna a disposar del 
servei de bar, després de mesos 
d’inactivitat. La concessió d’aquest 
servei ha estat adjudicada a Martin 
Sebastian, amb un cànon mensual 
de 515 euros i un termini de contrac-
te de dos anys prorrogables dos més. 

L’1 de març arrenca la cinquena Setma-
na de l’Orientació Educativa, Tria la Via. 
Les jornades estan organitzades des de 
diferents àrees de l’Ajuntament amb co-
ordinació amb l’Institut Alella i el PFI-
PTT Baix Maresme i tenen per objec-
tiu oferir recursos educatius, formatius 
i acompanyaments personalitzats que 
ajudin a triar itineraris formatius o noves 
oportunitats laborals. Enguany, es recu-
pera la presencialitat, amb una xerrada 
inaugural, que es farà l’1 de març a les 
12h a l’Espai d’Arts Escèniques Casal 
d’Alella, en què Long Li Xue explicarà la 
seva experiència com a creador de con-
tinguts de xarxes socials. A continuació, 
es farà la taula rodona “Tria esport, més 
enllà de la pràctica”, que servirà per co-
nèixer experiències i oportunitats forma-
tives i laborals en l’àmbit esportiu. 

També és molt important participar 
en la xerrada virtual “Quins itineraris hi 
ha després de l’ESO? (amb acreditació 

o sense)”, programada el 2 de març a 
les 19h. És oberta a tothom i està pen-
sada per a les famílies o persones que 
estan acompanyant en el procés de tria 
formativa. 

Tria la Via fixa el focus en l’alumnat 
de 4rt d’ESO, batxillerat, cicles forma-
tius i PFI. Són moments de presa de de-
cisions i, per això, en el context de les 
jornades se celebren xerrades i tallers 
amb aquests cursos. Més informació i 
inscripcions a alella.cat/trialavia.

Assessorament tot l’any
Durant tot l’any, des de l’Àgora s’oferei-
xen assessories i acompanyaments per-
sonalitzats per qui té dubtes sobre quin 
itinerari formatiu fer o com continuar la 
seva trajectòria, però, durant la setmana 
de Tria la Via es veuen intensificats. Al-
hora, que és un bon moment per poder 
aprofundir més sobre les xerrades i ta-
llers que s’han celebrat. 
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El mes dels Crims.DOAlella 

Febrer és el més de la novel·la ne-
gra a Alella, amb la cinquena edició 
del cicle Crims.DO Alella que orga-
nitza la Biblioteca Ferrer i Guàrdia. 
Del 3 al 23 de febrer s’ha progra-
mat una sessió especial del Club 
del lectura, presentacions de lli-
bres, a més del concurs Negres i 
encreuats i un taller d’enigmes per 
a infants de 8 a 12 anys, sobre el 
món de la criptografia i els missat-
ges secrets. Fins al 23 de febrer es 
pot participar al 5è concurs Negres 
i encreuats i prendre part en el sor-
teig d’un lot de llibres i productes 
ben negres que es farà el 23 de fe-
brer a les 20.30h. www.alella.cat/
crimsdoalella 

Deu anys de Biblioteques amb DO 
La Biblioteca Ferrer i Guàrdia no 
faltarà enguany amb la seva cita 
anual amb la proposta de Bibliote-
ques amb DO. Com fa des de fa 10 
anys, quan va néixer aquesta inici-
ativa que uneix vi i literatura, la Bi-
blioteca se suma durant el mes de 
març a la promoció de la DO Alella 
a través de diferents activitats. 
L’edició d’enguany posarà l’accent 
en el món del vi i el medi ambient. 
www.alella.cat/bibliotequesambdo

Primer concurs de poesia “Alella 
Poble Cuidador”
L’associació Alella Poble Cuidador, 
amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment convoca el primer concurs de 
poesia per a adults a l’entorn de la 
festivitat de Sant Jordi. Poden par-
ticipar persones majors de 16 anys 
no professionals, amb poemes in-
èdits d’una extensió d’entre 4 i 30 
versos, tant en català o com en 
castellà. La temàtica ha de versar 
sobre l’envelliment, la malaltia, la 
mort i el dol. Els treballs es poden 
presentar fins al 28 de març envi-
ant-los al correu electgrònic de la 
Biblioteca Ferrer i Guàrdia b.alella.
fg@diba.cat. Les bases del concurs 
es poden consultar a www.alella.
cat/santjordi

Els apunts exorcistes de Verdaguer 
a Can Manyé amb Cabosanroque  
···································································································
L’Espai d’Art i Creació acull l’exposició “Dimonis” del 4 de març a l’1 de maig. 

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

L’Espai es fa més accessible 
L’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella 
disposa des del gener de bucle magnè-
tic, un sistema que facilita l‘accessibi-
litat auditiva a les persones que utilit-
zen audiòfons i/o implants. 
El bucle magnètic possibilita 
la comunicació en espais i 
situacions contaminades per 
sorolls ambient, en les que 
la distància amb l‘interlocu-
tor o la presència de diver-
sos interlocutors dificulten 
la recepció del so. Els espais 
adaptats amb aquest sistema 
són l’espai escènic, la taquilla i la sala 
Carquefou. 

Les persones usuàries d’audiòfons i 
implants podran activar la bobina d’in-
ducció de la seva pròtesi auditiva (po-

L’exposició In_CERT de Lora Ancarola i 
Jo Milne, un dels projectes més ambi-
ciosos que ha tirat endavant Can Ma-
nyé des de la seva obertura l‘any 2008, 
tanca les portes al públic el 13 de fe-
brer, després de més de quatre mesos 
d‘exposició, donant pas a una nova 
proposta que tampoc deixarà les perso-
nes visitants indiferents. 

Del 4 de març a l‘1 de maig, l‘Espai 
d‘Art i Creació s‘obre a “Dimonis”, un 
projecte itinerant de Cabosanroque, 
format pels artistes sonors Laia Tor-
rents i Roger Aixut. Aquests dos inves-
tigadors incansables del món sonor, se 
serveixen de les llibretes escrites per 
Jacint Verdaguer entre el 1890 i el 
1893 mentre assistia a sessions 
d’exorcismes en un pis de Barcelona, 
per reflexionar sobre el fenomen de la 
possessió i les seves implicacions soci-
als, estètiques, biològiques i fins i tot 

sició T o programa de bobina T-Coil), 
per millorar l’accés a la informació 
auditiva. El so s’indueix directament 
a l’audiòfon eliminant el soroll d’am-

bient, les reverberacions, 
les converses properes, 
etc.

El sistema consta de 
micròfons, un amplifica-
dor de bucle d’inducció, 
un cablejat elèctric. El 
camp magnètic generat 
dins d’aquest espai amb 
el senyal de so, farà que 

indueixi la bobina (T) de l’audiòfon o 
l’implant, de manera que l’usuari po-
drà recollir el so del micròfon del siste-
ma de bucle en lloc del micròfon intern 
de l’audiòfon.

teatrals. Textos profundament actuals 
que, amb la situació provocada per la 
crisi sanitària de la Covid-19, ressonen 
encara amb més contundència.

Dimonis és una obra polifònica on 
l‘espectador acaba formant part d‘una 
altra obra que el conté. El treball comp-
ta amb la col·laboració d‘artistes com 
El niño de Elche, Rocío Molina o Enric 
Casasses.

····················································································································································································································································
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ERC + SUMEM PER ALELLA 

JUNTS PER CATALUNYA Estem en precampanya electoral

Tot i que pugui semblar quelcom exagerat, podem 
afirmar que ha començat la precampanya electoral 
per les eleccions del 2023.

Després de 3 anys sense fer res del que ens 
van prometre ( no tindrem biblioteca, ni habitatges 
de lloguer a la Serreta per posar un exemple), amb 
un increment dels impostos fora de context que no 
han suposat més o millors serveis (no oblidem la 
pujada de l’IBI del 10% o noves zones blaves), el 
govern ha creat amb els diners de tots els alellencs 
i alellenques la seva precampanya electoral per in-
tentar fer-nos veure que són gent eficient amb els 
recursos públics.

Així han destinat en el pressupost dos milions i 
mig d’euros per tot un seguit d’inversions que volen 
fer just abans de les eleccions. Preparem-nos per 
un bombardeig constant del “que estem fent” del 
“que estem millorant” del “som el govern de conti-
nuïtat”. Però res de tot això és veritat.

L’aposta que fa l’alcalde Almendro en matèria 
d’inversions és pobra per un poble com Alella i 
unes promeses fetes, ara incomplides per ell ma-
teix. Dels més de 5 milions d’inversions que es 
preveien només en la Biblioteca, ara ens deparen 
menys de la meitat en projectes petits i disseminats 
amb un clar intent de fer veure més que de fer un 

Consell d’Infància: les noves generacions tenen la paraula

L’educació és, des de ja fa molts anys, un dels 
pilars fonamentals de la nostra acció de govern. 
L’educació entesa com un procés al llarg i ample de 
la vida, que engloba no només la formació escolar 
en les etapes d’infantesa i adolescència sinó també 
la formació en l’àmbit extraescolar i en les diferents 
etapes de l’edat adulta. Les actuacions que impul-
sem en l’àmbit educatiu són, doncs, moltes i molt 
variades. Un dels objectius que ens vam plantejar 
en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a aquest 
mandat va ser la redacció del Pla Local d’Educació. 

Aquest és un instrument de planificació edu-
cativa que ha de servir per endreçar i ordenar to-
tes les actuacions que ja es duen a terme des de 
l’ajuntament en els àmbits esmentats més amunt, 
per identificar les necessitats i reptes educatius i 
per proposar estratègies, accions i activitats enca-
minades a assolir els objectius que es plantegin, 
tot potenciant la coeducació, l’educació en valors, 
la participació, la cohesió, el treball en xarxa i la 
corresponsabilitat educativa dels diferents agents 
socioeducatius. L’elaboració d’aquest pla s’aborda 
des d’un punt de vista transversal des de diverses 
regidories del propi ajuntament i també comptarem 
amb la participació i aportacions de la comunitat 
educativa (centres, famílies, alumnat, grups polí-

autèntic servei i una aposta decidida pel poble que 
han dit que volen. I és que l’aposta d’aquest govern 
i el seu alcalde és esperar que un privat s’atreveixi 
a invertir en totxo que a cop de modificació del nos-
tre ordenament urbanístic, els permetrà especular 
amb el nostre sòl i de retruc amb el nostre model 
de poble.

I aquí és on hem de decidir quin model de poble 
volem: un model basat en el creixement urbanístic 
sense límit o bé un model basat en la sostenibilitat 
del poble en el que alguns han nascut i d’altres van 
decidir venir-hi cercant precisament això que està 
cada cop més en perill.

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 

tics) a través del Consell Educatiu Municipal. 
Amb el convenciment que la participació ciu-

tadana ha d’esdevenir també un tret distintiu de 
l’acció municipal al nostre poble, estem impulsant 
diverses accions que s’han recollit en l’agenda de 
participació, que per aquest any 2022 contempla 
una desena d’actuacions en diversos àmbits. Una 
d’aquestes accions, també inclosa en el PAM, és la 
creació d’un nou espai de participació, el Consell 
d’Infància, un òrgan format per nens i nenes de cin-
què i sisè de primària de totes les escoles d’Alella 
i també per infants que viuen a Alella però no hi 
van a escola. En aquests moments ens trobem en 
la fase de presentació de candidatures. Un cop es-
collits els consellers i conselleres, la constitució del 
Consell està prevista per al mes de març. 

Serà un òrgan on els nens i nenes podran fer 
sentir la seva veu, aportar i debatre les seves opini-
ons i punts de vista, suggerir i proposar maneres i 
accions per millorar el poble... En definitiva, un fò-
rum perquè la infància sigui partícip i constructora 
de la vida de la nostra comunitat i esdevingui ciuta-
dania jove i adulta també implicada i participativa 
en els afers comunitaris.

Esteve Garcia-Ossorio
regidor del grup municipal

JxCAT 

Esteve Garcia-Ossorio 
garciaossobe@alella.cat 

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

GENT D’ALELLA Confiança amb el nou any 

Estimats veïns, 
Sembla que veiem llum al final de túnel i ja 

podrem tornar a fer una vida amb més normalitat.
Des de la nostra Regidoria, ja estem planificant 

i treballant per dur a terme unes noves Jornades 
d’Ocupació i Trobades sobre Salut Mental, doncs 
si les circumstàncies ens ho permeten, les volem 
estimular i potenciar, donat que som conscients de 
la importància que suposa per als nostres veïns. 
Les realitzades aquest any passat, varen tenir molt 
bona acceptació malgrat totes les restriccions CO-
VID que teníem. 

Mentre les planifiquem i esperem a realitzar-les, 
no volem deixar de recordar als ciutadans que es 
troben en aquests moments a la cerca de feina, que 
no dubtin en venir per a que els puguem assessorar 
des del Club del Treball. Un espai d’accés lliure i 
gratuït,  que està a disposició de les persones deso-
cupades o que volen realitzar canvis professionals, 
amb recursos i materials, perquè puguin fer recerca 
de feina. Una tècnica especialitzada els donarà su-
port i atendrà les consultes de les persones usuà-
ries del club. Aquest Club ha donat aquest passat 
any 2.021 molts bons resultats.

També volem recordar que des de la nostra Re-
gidoria de ciutadania, estem a la vostra disposició, 

Mark Ullod 
ullodlm@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

D’Alella a Catalunya, passant per Irlanda

Al ple municipal del 27 de gener vam ser crítiques 
amb la majoria de les propostes de l’ordre del dia.
En coherència amb el vot que hem emès sempre en 
afers de planejament, vam votar en contra d’un nou 
expedient urbanístic mentre no hi hagi un calendari 
i una voluntat clara d’impulsar la Comissió Munici-
pal de Patrimoni històric, arquitectònic i ambiental. 
Segons l’alcalde, aquesta reclamació ens exclou del 
debat urbanístic. Les nostres intervencions sobre 
aquest particular han estat sempre propositives i 
obertes a establir un diàleg per arribar a un acord. 
En diverses ocasions hem anunciat el tarannà, els 
objectius i els perfils professionals que podrien for-
mar-la, però el Govern, en comptes de recollir el 
guant, s’espolsa la responsabilitat i ens la trasllada 
a nosaltres: “Facin vostès la proposta”, diuen, com 
si el reglament de funcionament d’aquest òrgan fos 
únicament cosa del nostre grup.

Com ja vam fer a l’octubre, vam sol·licitar que 
l’aparcament del giratori de Can Lleonart fos gratuït 
de dilluns a dijous, i que fos de pagament diven-
dres, amb motiu del mercat setmanal, i el cap de 
setmana, coincidint amb l’arribada de visitants. La 
proposta es basava en un recompte regular dels 
vehicles estacionats a la zona. Durant els darrers 
quatre mesos, l’ocupació del giratori no va superar 

perquè ens feu arribar totes les vostres necessitats 
i inquietuds. Conjuntament en col·laboració amb 
diferents Associacions del nostre poble (Càritas, 
Banc d’Aliments, Creu Roja,... i tantes més que tan 
bona feina fan), treballem per a assistir i ajudar a 
la gent amb més dificultats socials, econòmiques i 
laborals. 

Potenciant aquests assumptes i altres, de mica 
en mica, cal tornar a la tan anhelada vida social i 
comunitària, i entre tots donar un cop de mà al co-
merç, a la restauració, als negocis i a la ciutadania 
del nostre poble.

mai –fins i tot els dies pluja!– els 10 cotxes de di-
lluns a dijous, mentre que a l’aparcament de sorra 
adjacent la mitjana superava els 250. Per acabar 
amb la seva infrautilització, el Govern ha optat per 
un altre sistema més enrevessat que combina la 
gratuïtat amb el pagament de dilluns a diumenge. 

Per acabar, vam donar suport a una moció en 
defensa de l’escola en català perquè la salvaguarda 
i la promoció de la llengua han d’estar per sobre 
de cap altra consideració. Però també tenim clar 
que no arreglarem la cohesió social només amb la 
llengua. Cal la llengua i cal l’economia al servei de 
les persones. Per això cal la independència i exercir 
la sobirania.

Com al 1916, l’exemple torna a venir d’Irlanda. 
Què fa que una llengua amb 200.000 parlants 
com el gaèlic sigui reconeguda a la Unió Europea i, 
en canvi, una altra que parlen prop de 10 milions 
de persones sigui bandejada i menystinguda?

Ho fa possible l’agenda del retrobament? Ho 
fa possible la taula de diàleg? Ho fa possible la 
negociació d’uns pressupostos? Ho fa possible la 
confrontació intel·ligent? 

No. Només ho fa possible l’existència d’un Es-
tat. I no és el mateix tenir un Estat propi que tenir 
un Estat en contra o tenir un govern de fireta.

Josep Bardés
portaveu del grup municipal

Gent d’Alella 

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

www.gentdalella.cat
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CIUTADANS 

ALELLA PRIMER-PSC La millor defensa del català és desvincular-lo de la política

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha apos-
tat dissabte 29 de gener per trobar un nou consens 
lingüístic a Catalunya a través d’un debat serè i re-
posat que permeti “que tothom se senti integrat, 
defensant el català sense que això signifiqui atacar 
el castellà”. 

A la clausura de les ‘Jornades per renovar el 
consens lingüístic a Catalunya’, organitzades per 
la Fundació Rafael Campalans els passats diven-
dres 28 i dissabte 29, Salvador Illa ha destacat que 
“l’immobilisme no és una solució. Tant de bo els tri-
bunals no haguessin hagut d’intervenir, però sortir 
del marc de l’estat de dret no és la solució”.

El que cal és “deixar la pedagogia als pedagogs 
i les escoles als mestres, que són els que en sa-
ben i els que han de decidir”. Des de l’àmbit de la 
política, el que cal és “acordar per unir i deixar de 
confrontar per unir des del respecte, la serenor i la 
utilitat”. El PSC “serà actiu en la recerca d’aquest 
consens amb plantejaments viables que no generin 
més frustració, treballant per això a Catalunya, la 
resta d’Espanya –treballant perquè tingui una llei de 
llengües– i Europa”, ha reblat Salvador Illa.

Divendres primer es va fer una taula de debat 
sobre l’aprenentatge de les llengües a l’escola en un 
context plurilingüe amb diverses persones expertes 

Cristòbal Zueras
zuerasrc@alella.cat

+segurs +lliures

3.000.000 de € de excedente en Tesorería, esa es 
la razón por la que vamos a tener una año de obras 
(populismo y del barato), además de contar con otros 
fondos de la Diputación para recuperar la economía 
municipal. Atrás quedó la peor pandemia de la histo-
ria y sus catastrofistas consecuencias y sin embargo 
seguiremos pagando los mismos impuestos.

En el último Pleno, aparte de modificaciones 
del  POUM, se aprobó la nueva ordenanza de la 
Plusvalía Municipal, con el voto en contra de Cs, 
un impuesto injusto que ya se tributa en el IRPF 
cuando se transmite un inmueble y que ahora con 
la reforma del PSOE se puede pagar dos veces si 
se hereda un inmueble y se vende antes de pasado 
un año…poca justicia tributaria vemos aunque los 
cálculos preliminares apuntan a una fuerte bajada 
de la recaudación, algo es algo.

En cuanto a la moción en contra de la sentencia 
del 25% de castellano en las escuelas, Cs se abs-
tuvo, porque nosotros queremos una enseñanza de 
calidad y TRILINGÜE en la escuela pública, como 
se hace en las escuelas concertadas o privadas 
donde los lideres independentistas llevan a estudiar 
a sus hijos, porque no nos olvidemos, el verdadero 
problema en la escuela es el bajo nivel formativo 
de los alumnos y la escasez de recursos que dota 

la Generalitat.
En el ámbito de la Seguridad seguimos con nues-

tra campaña + Seguros + libres, donde reclamamos:
1.- Modfificación del Código Penal para que los 

reincidentes no queden en libertad.
2.-Aplicar la ley y expulsar a los delincuentes en 

situación irregular.
3.-Perseguir la okupación y agilizar la recupe-

ración de la vivienda por parte de los propietarios.
4.- Elaboración de un Plan Local contra la oku-

pación,
5.- Refuerzo de las patrullas de Mossos y Policia 

Local.
6.- Dotar de más medios materiales a la Policia 

Local y mejora en la formación de los agentes.

Toni Bernal
bernaltj@alella.cat
689 019 367

de l’àmbit educatiu. Seguidament va fer-se un de-
bat sobre el marc normatiu vigent en matèria lin-
güística. Finalment la jornada va culminar amb un 
debat sobre l’ús social del català amb professionals 
de diversos sectors. 

Dissabte les jornades van seguir amb un debat 
sobre la salut del català i del castellà al món edito-
rial, amb els escriptors Jordi Amat, Emma Riverola, 
Antoni Puigvert i Eugenia Tusquets. Posteriorment, 
es va celebrar un debat polític sota el títol ‘És pos-
sible un acord per renovar el consens lingüístic a 
Catalunya?’, en el que hi participaran Joan Manuel 
Del Pozo, professor emèrit de Filosofia i Síndic de 
la UdG; Irene Rigau, docent i política; Joan Botella, 
catedràtic de Ciència Política de la UAB i president 
de Federalistes d’Esquerres, i Fernando Sánchez-
Costa, president de Societat Civil Catalana, amb 
moderació a càrrec de la diputada al Parlament 
Esther Niubó.

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

Aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per al des-
plaçament del centre de distribució elèctrica, situat al 
carrer Vallespir.
El Ple va aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic 
que permetrà situar en sòl no urbanitzable de l’estació 
transformadora per millorar el servei de subministrament 
elèctric a la zona de Mas Coll. Aquesta central distribuïdo-
ra estava feta de manera provisional donat que tenien un 
problema d’adaptació urbanística prèvia a poder fer la 
instal·lació definitiva i resoldre el problema de les baixa-
des de tensions. 
Aprovat per unanimitat
Aprovació definitiva del pressupost municipal per a 2022.
El Ple va aprovar definitivament el pressupost municipal per 
a l’any 2022 que ascendeix a 15.600.500 euros. El pressu-
post consolidat, que inclou el del Consorci per al Promoció 
Enoturística del Territori DO Alella, és de 15.724.400 euros. 
Els comptes es van aprovar després de desestimar les al-
legacions presentades per JxCAT per manca de base legal, 
d’acord amb l’article 170 de la Llei 170 de la Llei regulado-
ra de bases d’hisendes locals
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i Gd’A, l’absten-
ció de Cs i AP-PSC i el vot en contra de JxCAT i d’AA-CUP 

Moció sobre la nova normativa de la plusvàlua. 
El Ple va aprovar una moció transaccionada pels grups 
municipals de Cs, ERC+SxA i Gd’A en què s’insta el 
Govern de l’Estat a crear un fons extraordinari per a 
compensar la pèrdua d’ingressos que ocasioni aquesta 
sentència sobre les finances municipals, tant per aque-
lles transmissions efectuades durant els 15 dies en què 
no es va poder exigir l’impost, com sobretot per aque-
lles transmissions anteriors que estaven pendents de 
liquidar i no es podran efectuar i les que no havien ad-
quirit caràcter ferm i caldrà retornar als contribuents en 
base als fonaments de la sentència del Tribuna Consti-
tucional. La moció també insta el Govern de l’Estat a 
crear un fons permanent de compensació en favor dels 
ajuntaments per la reducció d’ingressos que generarà el 
nou mètode de determinació de la base imposable, en 
compliment del principi de suficiència financera.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i Gd’A, Cs i 
AP-PSC i l’abstenció de JxCAT i d’AA-CUP

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:  FEBRER - MARÇ

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

5 i 6 de març                BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

12 i 13 de març                         GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

19 i 20 de març             MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

26 i 27 de març                BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

Bernal: dissabte de 17 a 20.30 h i diumenge de 9.30 a 13.30 h. Gómez i Martínez: dissabte de 17 a 20 h i diumenge de 10 a 13 h. 
Servei de guàrdies de les farmàcies del Masnou: 93 555 33 08 - 93 555 04 03 

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 - www.alella.cat
De dilluns a divendres, 8.30 a 14 h
Dijous de 8.30 a 14 h i de 16.15 a 19 h

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

ÀGORA ALELLA (Antigues Escoles Fabra)
93 540 72 45 
www.alellajove.cat 

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55
De dilluns a dijous de 15.30 a 20 h
Divendres de 10 a 13.30 h

CAN MANYÉ ESPAI D’ART I CREACIÓ
93 540 87 23
Dimecres, dijous i divendres de 17 a 20 h
Dissabte i diumenge d’11 a 14 h

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

CENTRE CULTURAL CAN LLEONART
93 540 40 24 
www.canlleonart.com
De dilluns a divendres de 8.30 a 13 h

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95

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

CONSULTORI LOCAL ALELLA (Ambulatori)
93 555 03 54 / 93 326 89 01 
(Cita prèvia) 
alella.maresme.sanitat@gencat.cat

DEIXALLERIA
93 555 86 99
www.ladeixalleria.cat 

ESPAI ACTIU-ESCOLA D’ADULTS (Antigues Escoles Fabra)
93 555 39 12
De dilluns a dijous de 18 a 20 h 

ESPAI D’ARTS ESCÈNIQUES CASAL D’ALELLA
93 867 81 87 
espaialella@alella.cat 

GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ
93 202 98 02 /674 96 07 59

JUTJAT DE PAU
93 555 82 05
De dilluns a divendres de 9 a 13 h

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS
93 555 55 09

OFICINA DE TURISME
93 555 46 50
De dimecres a diumenge de 10 a 14.30 h. Divendres i dissabte 
de 10 a 14.30 h. Dilluns i dimarts tancats.

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS ABELARDO VERA 
93 540 19 93

PUNT D’ATENCIÓ A L’EMPRESA I L’EMPRENEDORIA (PAEE)
637 73 70 75 (Cita prèvia) 
alella.emprenedoriat@alella.cat
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dijous, de 16 a 19 h

SERVEIS SOCIALS 
93 540 63 07

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
681 244 234

SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES 
alella.sindic@alella.cat. Cal sol·licitar cita prèvia 

Targeta T-10 amb bonificació, al preu de 6,80€. Per a majors de 65 anys i menors de 25 anys, aturats i persones 
amb discapacitat física. Podeu comprar-la a l’Ajuntament. 

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

Properes sessions DNI electrònic: 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

Deixalleria mòbil
Del 15 al 20 de febrer i  del 15 al 20 de març 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.

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.
Consulteu www.alella.cat/reparatruck 

CALENDARI FISCAL: FEBRER - ABRIL 
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
amb 

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

Del 4 de març a l’1 de maig “Dimonis”, de Cabosanroque  

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

Exposicions a Can Manyé

19.30h Sala de Plens de l’Ajuntament*
Audiència pública de barri: Mar i Muntanya, Can Teixidor, La Soleia, La 
Solaia i La Serreta. https://meet.jit.si/participacioalella

Dilluns 7 de febrer

10.30h Oficina de Turisme*
Visita guiada a la Vall de Rials. www.alella.cat/turisme.

11.30h Can Manyé*
In_CERT. Presentació del catàleg i visita comentada a l’exposició 
“In_CERT”. www.alella.cat/in_cert.

Diumenge 6 de febrer

19.30h Sala Carquefou Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Crims.DOAlella. Taller familiar d’enigmes. alella.cat/crimsdoalella

Divendres 18 de febrer

17.30h Can Lleonart*
Taller de cuina. El secret d’una bona pasta. alella.cat/canlleonart

19h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
In_CERT. La mort a la literatura. Tertúlia literària. www.alella.cat/
in_cert

Dimecres 9 de febrer

10.30h Oficina de Turisme*
Visita guiada a l’Església de Sant Feliu. www.alella.cat/turisme. 

12h Can Manyé*
In_CERT. Xerrada i cloenda de l’exposició “In_CERT”, amb el filòsof 
Xavier Bassas. www.alella.cat/in_cert

17h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
CineXic. El bosc de Haquivaqui. alella.cat/espaisalella. 

Diumenge 13 de febrer

18h Sala Carquedou Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Gent Gran 6.0. Seguretat a Internet. www.alella.cat/gentgran60 

19.30h Sala de Plens de l’Ajuntament*
Audiència pública de barri: Cal Baró, Nova Alella, La Sarota, Verge de 
la Mercè, Gaggioli, Eixample. https://meet.jit.si/participacioalella

Dimarts 15 de febrer

19.30h Sala de Plens de l’Ajuntament*
Audiència pública de barri: Canonge, Can Sors, La Gaietana, Montals i 
Ibars Meia. https://meet.jit.si/participacioalella

19.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Crims.DOAlella. Presentació del llibre Las lágrimas del caimán, amb 
Susana Hernández. alella.cat/crimsdoalella

Dimarts 8 de febrer

8h Parada de bus de Can Lleonart*
Sortida. Volcà de la Crosa de Sant Dalmai. alella.cat/canlleonart. 

19.30h Sala de Plens de l’Ajuntament*
Audiència pública de barri: Cal Baró, Nova Alella, La Sarota, Verge de 
la Mercè, Gaggioli, Eixample. https://meet.jit.si/participacioalella

Dimecres 16 de febrer

18.15h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Teatreca. Ecosistemes molt animals. alella.cat/espaialella

18.15h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Teatre. Ximpanzé. alella.cat/espaialella

Diumenge 20 de febrer

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

17h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Cicle Gaudí. Las leyes de la frontera, de Daniel Monzón. alella.cat/
espaialella. 

Dimarts 22 de febrer

17.30h Can Lleonart*
Taller de cuina. Hortalisses del Maresme de Temporada. Amb la cui-
nera Transi Pitarch. alella.cat/canlleonart. 

19.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Crims.DOAlella. Presentació del llibre Després de la vergonya, amb 
la presència de l’autor Marc Moreno. alella.cat/crimsdoalella

Dimecres 23 de febrer

14h Sessió virtual*
Cafè temàtic. Rebequeries: educar amb límits i amor. www.alella.
cat/educacio

19h Àgora*
Catala de vi sota l’estrelles. www.alella.cat/agora 

Divendres 25 de febrer

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

19.30h Associació Casal d’Alella
Tertúlia. Estrelles i planetes. L’origen. Dia Internacional de la Dona 
i la Nena a la Ciència. 
Organitza: Agrupació Astronòmica d’Alella i Associació Casal d’Alella 

Divendres 11 de febrer

19.30h Sala de Plens de l’Ajuntament*
Audiència pública de barri: Mas Coll, Can Comulada, Alella Parc, Font 
de Cera, Can Magarola. https://meet.jit.si/participacioalella

Dilluns 14 de febrer

19h Can Lleonart*
Tast de peixos fumats, maridats amb vi. alella.cat/canlleonart

19h Sessió virtual*
Xerrada sobre la factura elèctrica. alella.cat/mediambient

Dijous 17 de febrer

De 10 a 14 i de 17 a 21h Can Lleonart*
Banc de sang. https://donarsang.gencat.cat/ca/

11h Plaça de l’Ajuntament*
Taller de caretes. www.alella.cat/carnestoltes

Dissabte 26 de febrer

11.30h Plaça de l’Ajuntament*
Festa de Carnestoltes. Cercavila i espectacle infantil Insects amb la 
companyia Alea Teatre. www.alella.cat/carnestoltes

12h Oficina de Turisme*
Diumenges de Vins. Vins de Mario Rovira amb tastets del Celler 
Jordana. www.alella.cat/turisme

12h Oficina de Turisme*
Diumenges de Most. Creativitat al poder. www.alella.cat/turisme

Diumenge 27 de febrer



Dissabte 26
d’11 a 13h · Plaça de l’Ajuntament 
Taller de màscares amb la 
col·laboració del Mercat Municipal
18h · Plaça de l’Ajuntament 
Activitat amb els Diables del Vi 
d’Alella

Diumenge 27 
11.30h · Plaça de l’Ajuntament 
Cercavila amb els Gegants, 
Capgrossos, Grallers i Timbalers del 
Most
Us animem a fer-vos fotos difressats 
i disfressades i penjar-les a les 
xarxes socials #CarnestoltesAlella
A continuació espectacle infantil 
“Insects” de la companyia Alea 
Teatre.

Més informació a www.alella.cat/carnestoltes  

Dimarts 8 de març
 12 h, a la Plaça de l’Ajuntament 
Acte institucional i activitats de les entitats

Dijous 10 de març
 19 h, a Can Lleonart
La cultura és femenina: conversa amb les premiades 
dels Premis Nacionals de Cultura 2021
Gratuït. Reserva d‘entrades a alella.cat/canlleonarttertulies

Dissabte 12 de març
 19 h, a l‘Espai d‘Arts Escèniques Casal d‘Alella
Concert de Sommeliers
Preu: Entre 9 i 12€. Entrades a alella.koobin.cat / Oficina de Turisme / Taquilles 1 hora abans

Més informació a alella.cat/diadones

Amb la col·laboració de 

Generalitat de Catalunya
Institut Català de les Dones


