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El 30 de març arrenca la campanya 
“Front comú als robatoris”. 

Comencen les obres dels habitatges 
socials de la “Casa dels Mestres”.

El pàrquing de Can Lleonart tindrà 
tarifa reduïda per a vehicles d’Alella. 
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Més de 10.000 persones han gaudit de les activitats 
programades a l’Espai en un any marcat per la COVID. 
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Parlem d’urbanisme
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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. 

“Parlem d’urbanisme” va ser el títol del Directe amb l’Alcalde 
d’aquest mes de març que, per primera vegada, es podia 
seguir també per Instagram i que, en menys de 24h, el van 
visualitzar més de 400 persones.

La sessió va prendre com a referència la màxima norma ur-
banística municipal, el POUM, que va ser aprovat el 2014 
amb un ampli suport per part de tots els grups municipals 
(12 vots a favor i 1 abstenció). El POUM fixava com a objec-
tius “minimitzar el consum de sòl i racionalitzar-ne l’ús”, “as-
signar els usos del sòl sense sobrepassar la capacitat d’aco-
llida del territori”, “protegir els sòls agrícoles de qualitat”, 
“preveure infraestructures, equipaments, espais lliures i es-
pais públics que fomentin la integració social” o la “protecció 
del patrimoni local”, entre d’altres.

Calia recordar la importància d’aquesta eina en la preserva-
ció de l’entorn, protegint dos terços del territori alellenc com 
a no urbanitzable (entre els quals, la Vall de Rials abans ame-
naçada per esdevenir un polígon industrial), i en la conserva-
ció del nostre model de poble, aturant el creixement en la 
urbanització de la muntanya i el creixement vertical. També 
era important fixar-hi el model residencial i d’economia de 
proximitat, deixant fora d’Alella la indústria, però al mateix 
temps preveient, per al  dia de demà, l’activació d’un impor-
tant pol econòmic de valor afegit al sector de Miralda.

El POUM també es fixa en la problemàtica d’habitatge al 
municipi, concretament en aconseguir nou habitatge social i 
l’aparició d’habitatge plurifamiliar de menys superfície (pi-
sos), del qual no en disposem gaire.

Amb tot, Alella és avui un municipi de 10.000 habitants amb 
un model i identitat de poble referent. El POUM, aprovat per 
tots els grups municipals l’any 2014, preveia un possible 
creixement màxim de 1.500 persones en 15 anys, és a dir, 
entorn de 100 persones per any (els darrers 10 anys el crei-
xement és de 60 persones per any). Sobretot, es fixava al 
voltant de dos Plans Parcials, el de la Serreta i el Pla i el de 
la Miralda, que ara comencen a caminar amb l’objectiu 
d’aconseguir una tipologia d’habitatge que a Alella no dispo-
sem, obtenir habitatge social (uns 120 dels quals 52 serien 
públics), dotar el poble de nous equipaments públics i activar 
un pol econòmic.

El POUM del 2014 fixa el present i el futur d’Alella, un futur 
amb un model de poble garantit. Com deia en el Directe, i 
com sempre recordo, resto a la vostra disposició per parlar 
d’urbanisme o de qualsevol altra qüestió, en persona, per 
telèfon, xarxes socials o qualsevol altra via.
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Un espai de trobada, reflexió i gaudi
·······················································································································································
L’Espai d’Arts Escèniques ha acollit més de 10.500 espectadors en un any marcat per les restriccions 
d’aforament derivades de la pandèmia. 
·······················································································································································

Un espai obert a les residències artístiques 

L’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella, amb l’objectiu de donar suport a la creació artística, ofereix residènci-
es creatives i tècniques a companyies i artistes d’arts escèniques i audiovisuals, tant amateurs com professio-
nals, espais per treballar o cercar camins creatius del seus projectes artístics. Amb aquesta finalitat els artistes 
i companyies poden presentar la seva candidatura per ser seleccionats residents de l’Espai Alella. La convoca-
tòria es considera oberta durant tot l’any si es disposen d’espais i dates disponibles. 

Les residències poden ser artístiques (assajos o sessions de creació a les sales de dansa i música) o tècniques 
(estada a l’espai escènic amb personal tècnic i material d’escenotècnia). Segons la durada i tipologia de la re-
sidència es pactarà una contrapartida formalitzada contractualment, com ara tallers, la pre-estrena de l’espec-
tacle o un assaig obert a la ciutadania. Per sol·licitar la residència cal enviar un correu electrònic a espaiale-
lla@alella.cat amb la presentació del projecte i el calendari de treball.

L’any 2021 l’espai va acollir vuit projectes en residència: The Touching Comunity (Aimar Pérez Gali), Ambulànci-
es (Tono Saló), Barrocomatik (Kune Teatre), Sí o no? (Bruno Oro), Iaia (Mambo Project), Anatomia d’una banyera 
(Íria Llena), Silver Ballad (La Súbita) i i ]W[ Ensemble.

Tot i l’anormalitat d’un any marcat per 
la COVID i les restriccions derivades de 
la pandèmia, l’Espai d’Arts Escèniques 
ha estat un espai de trobada i d’evasió 
per a una gran part de la ciutadania 
que ha pogut gaudir de les diferents 
propostes culturals que s’han progra-
mat al llarg de l’any. 

En els tres anys de funcionament, 
dos dels quals han estat marcats per la 

pandèmia, l’Espai ha consolidat una 
programació variada i de qualitat amb 
especial atenció als artistes locals i de 
suport a la creació escènica. 

El centre cultural s’ha convertit 
també en un espai de trobada i referèn-
cia tant per al públic alellenc com per 
al dels municipis veïns. Malgrat les res-
triccions sanitàries, l’any passat es va  
assolir més d’un 59% d’ocupació. L’Es-
pai ha acollit un total de 10.854 perso-
nes en el conjunt de la seva programa-
ció estable, les projeccions de cinema i 
el centenar d’activitats programades 
per altres àrees de l’Ajuntament. 

Programació estable 
L’any 2021, es van oferir un total de 
47 activitats dins de la programació 
estable de l’Espai: 15 funcions de tea-
tre, 7 de música, 4 de dansa, 1 de circ 
i 1 de màgia. També es van programar 
9 espectacles per a escoles i instituts - 
dins de la proposta Anem al Teatre- i 7 
activitats complementàries o de forma-
ció. L’assistència al conjunt d’activitats 
va ser de 3.507 persones. 

Dins de la programació, 5 dels es-
pectacles estaven adreçats directament 
al públic familiar i 3 es van organitzar 

al carrer. Pel que fa a la procedència 
dels artistes, el 32% van ser artistes 
professionals locals, el 9% de la resta 
del Maresme, el 50% d’arreu de Cata-
lunya i un 9% d’altres punts de l’Estat.

Més de 4.400 espectadors al cinema 
Pel que fa a les projeccions de cinema, 
la sala va acollir 4.099 espectadors i 
espectadores, a la programació de la 
cartellera setmanal que gestiona l’em-
presa La Calàndria, als que cal afegir 
337 persones més que han assistit a 
les deu pel·lícules projectades del Cicle 
Gaudí. Enguany, l’Espai s’ha sumat al 
programa CineXic que promou la pro-
jecció de cinema familiar en català. 

Un centenar més d’activitats
A banda de la programació estable i el 
cinema, l’Espai ha acollit 93 activitats 
de diferents àrees de l’Ajuntament amb 
un total de 3.248 usuaris i usuàries. 

Adaptació a la Covid
L’Espai ha fet un esforç, tècnic i humà, 
per adoptar les mesures de seguretat 
per evitar la propagació de la Covid. El 
centre forma part del cens d’Espais de 
Cultura Responsables de la Generalitat. 
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Policia Local i Mossos d’Esquadra detenen quatre 
lladres quan intentaven robar als Pinyons 

Un operatiu conjunt de la Policia Local 
d'Alella i de la comissaria de Mossos 
d'Esquadra de Premià de Mar va perme-
tre detenir el 6 de febrer quatre homes 
quan intentaven robar a l'interior de la 
Llar d'Infants Municipal Els Pinyons.

La intervenció es va iniciar després 
que la Policia Local d'Alella rebés un 
avís que els tres centres educatius situ-
ats a la zona del Bosquet (l'Institut Ale-
lla, l'Escola Fabra i Els Pinyons) s'havi-
en quedat sense subministrament 
elèctric.

Fetes les comprovacions, els agents 
van corroborar que havia estat un sa-

botatge, la qual cosa encaixava amb el 
modus operandi de grups especialit-
zats a cometre robatoris amb força a 
escoles, consistent a tallar el subminis-
trament elèctric del centre per tal d'en-
trar-hi a robar material informàtic, un 
cop les bateries auxiliars de les alar-
mes s'han exhaurit.

Amb aquesta informació, i un cop 
restituït el subministrament elèctric de 
les escoles, ambdós cossos policials 
van iniciar un dispositiu per evitar que 
cap escola fos violentada. El diumenge 
6 de febrer, pels volts de les 23h, els 
agents que vigilaven les escoles van 

observar un vehicle que es va aturar i 
en van sortir tres homes que van saltar 
la tanca per accedir a la llar d'infants. 
Quan els agents de la Policia Local s'hi 
van apropar van veure com els tres ho-
mes remenaven dins, obrint calaixos i 
armaris i es van identificar. Quan els 
tres lladres es van veure descoberts, 
van arrencar a córrer, posant obstacles 
per dificultar l'avançada dels agents, 
que finalment els van detenir per un 
delicte de robatori amb força, per resis-
tència i desobediència als agents de 
l'autoritat i per lesions lleus a un dels 
agents.

Simultàniament, agents de Mossos 
d’Esquadra van detenir un quart home 
que intentava amagar-se en el vehicle. 
Els detinguts duien a sobre guants, tor-
navisos i una bossa buida d'esport. Es 
dóna la circumstància que un dels ar-
restats va ser detingut el 3 de novem-
bre per la Unitat d'Investigació de Pre-
mià de Mar per un robatori amb força 
en una escola de Molins de Rei. Els 
quatre detinguts van quedar en lliber-
tat amb càrrecs després de declarar al 
jutjat d‘instrucció en funcions de guàr-
dia de Mataró.

El 30 de març arrenca la campanya per fer 
“Front comú als robatoris” 

Quatre cites importants 

Ponència inaugural
30 de març a les 19h a l’Espai d’Arts Escèniques

Sessió de seguretat ciutadana
14 d’abril a les 19h a la Sala Carquefou

Sessió sobre robatoris
4 de maig a les 19h a la Sala Carquefou

Sessió sobre el bon veïnatge 
17 de maig a les 19h a la Sala Carquefou 

El pròxim 30 de març es donarà el tret 
de sortida al projecte “Front comú als 
robatoris”, una iniciativa que neix amb 
l’objectiu de reforçar la seguretat ciuta-
dana i la qualitat de vida del poble. La 
proposta planteja un treball col·lectiu, 
braç a braç, entre l’Ajuntament i la ciu-
tadania, per obrir la mirada i abastar 
propostes que puguin beneficiar tota la 
comunitat. 

El projecte arrenca amb una sessió 
inaugural, en format de conversa, en 
què s’explicarà l’esperit d’aquesta cam-
panya i es facilitaran dades per tal de 

contextualitzar la situació i fixar un punt 
de partida. La trobada és oberta a tota 
la ciutadania i es farà a les 19h a l’Es-
pai d’Arts Escèniques Casal d’Alella.

Aquesta trobada servirà per obrir 
camí a les tres sessions posteriors, amb 
persones especialitzades, centrades en 
temàtiques més concretes: seguretat 
ciutadana, els robatoris i el bon veïnat-
ge. El treball tindrà continuïtat amb un 
diàleg obert on les persones partici-
pants a les sessions podran fer arribar 
les seves propostes i seran valorades 
per un grup d’experts. 
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Comencen les obres dels pisos socials 
de la Casa dels Mestres 

L’Ajuntament va iniciar a mitjans febrer 
les obres de rehabilitació  de l’edifici de 
les “Cases dels Mestres”, situat al cos-
tat de les Antigues Escoles Fabra, per 
reconvertir-lo en habitatges socials. 
Les obres van ser adjudicades per Jun-
ta de Govern a l’empresa Construcci-
ons Deumal per un import de 358.039 
euros i termini d’execució de 12 me-
sos. 

El projecte de reforma, presentat 
per l’equip de Guillem Cabré-Verdiell, 
contemplava la reforma integral de 
l’edifici amb l’arranjament dels quatre 
habitatges, però s’ha hagut d’adaptar 
perquè un dels quatre habitatges no es 
podrà rehabilitar perquè actualment 
està habitat.

El Torrent Vallbona 

L’Ajuntament ha obert el procés per adjudicar el 
projecte de reurbanització del Torrent Vallbona, 
entre els carrers de Les Heures i Avellaners. 
El pressupost base de licitació és de 275.704 
euros, i el termini d’execució és de tres mesos. 
Aquesta actuació té per objectiu resoldre els 
problemes constants que les arrels dels arbres 
existents ocasionen a les voreres, amb la repa-
vimentació del carrer i el canvi d’arbrat. També 
s’aprofitarà per millorar alguns serveis. 

L’accés a Can Comulada

En poques setmanes es preveu l’inici de les obres 
per millorar l’accés dels vianants al barri de Can 
Comulada. L’1 de març finalitzava el termini per 
presentació d’ofertes per adjudicar aquesta obra 
que té un cost inicial de 267.838 euros ,i un ter-
mini d’execució d’un mes. Per fer-la possible, s’ha 
fet un treball previ per aconseguir els terrenys que 
permetin ampliar la vorera amb una amplada su-
ficient. També es recol·locaran els punts de llum i 
telefonia perquè no destorbin.

La  riera fins a Alella Parc

Fins al 6 d’abril és a exposició pública el pro-
jecte que permetrà allargar el passeig per a 
vianants de la Riera des del Camp d’Esports 
Municipals fins a l’entrada al barri d’Alella Parc. 
El projecte, que  va ser aprovat inicialment a la 
Junta de Govern del 10 de febrer, té un pressu-
post estimat de 243.000 euros. Amb aquesta 
actuació es vol facilitar l’accés a Alella Parc i 
evitar que els vianants hagin de transitar per la 
llera de la Riera per arribar. 

La reforma afecta tant a l’interior 
com a l’exterior de l’edifici. Es modifica 
la distribució, de manera que els pisos 
disposaran de 3 habitacions, una cam-
bra higiènica que inclou aparell de ren-

tada de roba i una estança de cuina-
estar i menjador. Es rehabilitaran els 
dos habitatges de la planta baixa, que 
s’adaptaran per a persones amb diver-
sitat funcional, i un dels dos situats al 
primer pis. 

La rehabilitació també serà exterior 
per tal d’aconseguir l’aïllament tèrmic 
de l’edifici i millorar els sistemes d’efi-
ciència energètica. La reforma es farà 
respectant l’estructura volumètrica de 
l’edifici, així com la façana principal i 
els espais lliures del frontal de la 
parcel·la, tal com estableix el Catàleg 
de Patrimoni Històric, Artístic, Cultural 
i Mediambiental d’Alella, del qual for-
ma part l’edifici. Construït als anys 
quaranta, a l’avinguda Ferran Fabra 
número 3, l’edifici conegut popular-
ment com les “Cases dels Mestres” era 
propietat del marquesat d’Alella i va 
ser cedit a l’Ajuntament, juntament 
amb l’edifici de les Antigues Escoles 
Fabra. 

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

Les obres tenen un cost de 358.000 
euros i es preveu que estiguin enllestides 
en el primer trimestre de 2023
···················································

Les obres es van iniciar a mitjans febrer i tenen un termini previst d’un any. Imatge virtual de com està previst que quedi l’exterior de l’edifici.
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Més LED per estalviar energia 
Dins de les actuacions adreçades a mi-
llorar l'eficiència energètica i reduir el 
consum en l'enllumenat de la via públi-
ca que l'Ajuntament dur a terme periò-
dicament, aquest mes de febrer s'han 
enllestit els treballs de substitució 
d'una seixantena de projectors i llume-
neres pel punt de llums LED que per-
metran un estalvi energètic del 54%.

Els treballs han estat realitzats per 
l'empresa SECE SA, concessionària de 
l'enllumenat públic d'Alella, per un im-
port de 42.000 euros. En concret s'han 
substituït els punts de llum d'una dese-
na de carrers, parcs i places del muni-
cipi: plaça de Can Lleonart, Plaça de 
l'Ajuntament, parc del carrer Catalu-
nya, parc dels Drets Humans, parc de 
Can Sors, plaça d'Antoni Pujadas, car-
rer de la Selva, carrer Llorer, l'aparca-

ment de l'Hort de la Rectoria i l'aparca-
ment del carrer Maresme. Aquesta 
actuació s'afegeix al projecte de reno-

Els vehicles amb distintiu de resident 
pagaran menys a la zona blava de Can Lleonart 

Preus a la zona blava de 
Can Lleonart per a vehicles amb 
distintiu de resident 

Tarifa 2 hores: gratuït
Tarifa 4 hores: 1 euro
Tarifa 9 hores: 2 euros
Anul·lació denúncia: 6 euros

L'Ajuntament introduirà modificacions 
en les tarifes de pagament de l'aparca-
ment amb regulació horària de Can Lle-
onart. Per afavorir una major rotació i 
utilització d'aquest estacionament s'han 
establert dues categories tarifaries: una 
per als vehicles que tributen a Alella i un 
altre per als que estan donats d'alta de 
l'impost de vehicles en altres municipis. 

Per fer possible aquests canvis, el 
Ple de l'Ajuntament va aprovar el 27 
de gener una modificació de l'Ordenan-
ça reguladora de la taxa de reguladora 
per a l'estacionament de vehicles de 
tracció mecànica. 

Es preveu que les noves tarifes i la 
nova regulació horària de l’aparcament 
de Can Lleonart puguin entrar en vigor 
al mes d’abril. Prèviament, l’Ajunta-
ment enviarà un distintiu de resident a 
totes les llars amb vehicles que estan 
donats d’alta a Alella.

A més de les noves tarifes, també 
està previst fer un canvi horari a l’apar-
cament de Can Lleonart que s’adequa-
rà al mateix horari de l’Hort de la Rec-
toria —de dilluns a divendres, de 9 a 
14 i de 16 a 20h, i dissabte i diumen-
ge, de 9 a 14h— per a vehicles que no 
paguin la taxa a Alella.

Per als vehicles que tinguin el distin-
tiu de resident, l’horari serà de dilluns a 
divendres, de 9 a 14h i de 16 a 20h. 

vació de l'enllumenat públic de Nova 
Alella que es va executar l'any 2020 
amb una inversió de 113.360 euros. 

S’han substituït una seixantena de punts de llum del centre del municipi. 

·······················································································································································
Podran gaudir de dues hores d’aparcament gratuït i tarifes reduïdes d’1 i 2 euros, per 4 i 9 hores d’estacionament. 

·······················································································································································
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L’Ajuntament lliura 11.000 
mascaretes a la ciutadania 
L’Ajuntament ha posat a disposició 
de la ciutadania un total d’11.000 
mascaretes quirúrgiques. El materi-
al es pot recollir de forma gratuïta 
en els diferents equipaments muni-
cipals en l’horari habitual d’obertu-
ra al públic. Cada persona podrà 
emportar-se un màxim de 10 uni-
tats. El material està disponible des 
del 15 de febrer als següents equi-
paments municipals (Can Manyé, 
Can Lleonart, Espai d’Arts Escèni-
ques Casal d’Alella, Biblioteca Fer-
rer i Guàrdia, Oficina de Turisme, 
Àgora i el Pavelló Municipal d’Es-
ports. A més, també se’n distribui-
ran als centres educatius i a les 
persones usuàries de Serveis a les 
Persones. Les mascaretes provenen 
d’un romanent de la Diputació de 
Barcelona que ha estat cedit als 
ajuntaments. 

El 20 de març torna La Maresma, la 
Fira de Proximitat i Sostenibilitat 
El 20 de març se celebra la tercera 
edició de La Maresma, la Fira de 
Proximitat i Sostenibilitat d’Alella. 
La iniciativa es va estrenar el maig 
de 2021 amb l’objectiu de fer 
d’aparador i convertir-se en un refe-
rent comarcal de venda i exposició 
de productes de la terra cultivats al 
Maresme, vins, caves i altres pro-
ductes d’alimentació amb segell 
comarcal, articles artesanals realit-
zats a la comarca i productes i 
campanyes relacionades amb la 
sostenibilitat i el medi ambient. 
Aquesta tercera edició es farà de 
10 a 14h, a la plaça de Can Lleo-
nart i la rambla d’Àngel Guimerà.
www.alella.cat/lamaresma

Els veïnats prenen la paraula a les 
audiències de barri 

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

La seguretat i els robatoris a domicili 
són la principal preocupació expressada 
pels veïns i veïnes a totes les trobades. 
···················································

L’Ajuntament va tornar a convocar, un 
any més, a la ciutadania per parlar del 
poble i del seu entorn més proper i 
compartir necessitats i propostes, a 
través de les cinc audiències de barri 
celebrades els dies 7, 8, 14, 15 i 16 
de febrer. Van ser prop de deu hores de 
reunions, en les quals van participar 
més de 140 persones, de manera pre-

sencial, des de la Sala de Plens de 
l’Ajuntament, o a través de diferents 
canals virtuals: youtube i les platafor-
mes Jiitsi i Decidim Alella. Totes les 
sessions van quedar enregistrades al 
canal youtube de l’Ajuntament per faci-
litar l’accés a la ciutadania. 

Les trobades es van iniciar amb una 
presentació de l’equip de govern i un 
repàs dels diferents temes d’interès ge-
neral. Entre altres qüestions, l‘alcalde, 
Marc Almendro, va exposar els trets 
principals del Pacte de Poble; la situa-
ció dels robatoris i els esforços en segu-
retat que fa l’Ajuntament; les principals 
obres que es preveuen executar i al-
guns projectes de desenvolupament 
urbanístic. També va convidar la ciuta-

dania a participar en els diferents pro-
cessos inclosos a l’agenda de partici-
pació i va obrir el zoom per centrar-se 
en cadascun dels territoris i avançar les 
principals actuacions previstes als res-
pectius barris

Acabada l‘exposició, es va arribar el 
torn de preguntes, queixes i propostes 
per part del públic, que va plantejar un 
important nombre de qüestions. La se-
guretat i els robatoris a domicilis – i en 
alguns barris també les ocupacions— 
són la principal preocupació expressa-
da pels veïns i veïnes en totes les tro-
bades. També es va posar de manifest 
el neguit veïnal pel mal ús de les àrees 
de recollida de residus i els aboca-
ments indeguts i per alguns actes incí-
vics, com la no recollida de les defeca-
cions de gossos o les botellades. Així 
mateix, es van plantejar diferents pro-
blemes relacionats amb el pas de vehi-
cles, l’excés de velocitat o estaciona-
ment indegut, i es van exposar queixes 
amb relació a l‘arbrat. 

Algunes de les intervencions van 
posar en qüestió projectes de desenvo-
lupament urbanístic com ara la zona 
residencial projectada a La Serreta, la 
modificació prevista del POUM a la 
zona de la Crison o el futur parc central 
de La Serreta. 

···································································································
Més de 140 persones participen, de forma presencial o virtual, en les cinc 
sessions que van quedar enregistrades al canal de youtube de l’Ajuntament.  

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

Consell de Poble el 22 de març

L’Ajuntament tornarà a convocar a les associa-
cions i col·lectius d’Alella per participar en una 
nova sessió del Consell de Poble, prevista per al 
22 de març a les 19.30h a la Sala Carquefou de 
l’Espai d’Arts Escèniques. A la trobada es parla-
rà sobre el tancament el Pacte de Poble, l’agen-
da de participació, la modificació del Reglament 
de Participació i el procés de participació per 
valorar les necessitats d’espais per a les associ-
acions. La sessió acabarà amb un torn de precs 
i preguntes. 

Les sessions es van fer en format presencial i virtual. 
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Un nou Pla Local de Joventut, viu i adaptable 

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

Alella prepara el seu primer 
Pla Local d’Educació 

L’associacionisme alellenc es 
retroba a Can Gaza
Una trentena de persones, en repre-
sentació de diferents associacions i 
col·lectius d’Alella, van participar en 
la jornada de retrobament de l’asso-
ciacionisme alellenc organitzada per 
l’Ajuntament el 12 de febrer a Can 
Gaza. El retrobament va servir per 
crear xarxa, millorar la comunicació 
entre les associacions i col·lectius i 
plantejar propostes futures.

Un mes d’activitats a l’entorn del 
Dia Internacional de les Dones 
La Regidoria d’Equitat ha preparat 
un extens programa d’activitats per 
commemorar el 8 de Març que s’es-
tendrà fins al 6 d’abril. El programa 
inclou, entre altres activitats, la pro-
jecció del documental Ruta de las 
Cimarronas i un taller sobre la me-
mòria històrica de les dones. www.
alella.cat/diadones.

L’Ajuntament treballa des de setembre, 
amb el suport tècnic de la Diputació, 
en l’elaboració del Pla Local d’Educa-
ció 2022-2026. És la primera eina de  
planificació d’aquestes característiques 
que s’elabora a Alella amb l’objectiu de 
disposar d’un instrument que defineixi 
les prioritats que han d’orientar les líni-
es i accions de la política educativa del 
municipi. 

El procés consta d’una fase de di-
agnosi de la situació socioeducativa, 
que acabarà el mes de març, i una 
fase de disseny en què es redactarà la 
proposta d’actuació dirigida a millorar 
l’estat i les oportunitats educatives del 
municipi, tenint en compte les princi-
pals necessitats identificades a la diag-

nosi. Aquesta fase començarà el mes 
d’abril i finalitzarà al juny.

Implicació de la comunitat educativa
Dins la fase diagnosi, s’han recollit 
dades qualitatives i quantitatives per 
detectar reptes i necessitats, que es 
tindran presents per prioritzar les ac-
tuacions. El treball s’ha fet amb les 
aportacions de la comunitat educativa i 
les diferents àrees de l’Ajuntament. Per 
finalitzar aquesta fase, s’han fet arri-
bar enquestes específiques als centres 
educatius, a les AFA i a les entitats/
empreses del municipi de l’àmbit soci-
oeducatiu. A partir d’aquí s’elaboraran 
les línies estratègiques, els objectius i 
les accions a desenvolupar. 

El Ple municipal del 24 de febrer va 
aprovar el Pla Local de Joventut 2022-
2025, el full de ruta que ha de guiar 
les polítiques de joventut del poble dels 
pròxims 4 anys. Ha estat elaborat du-
rant un any de treball. S’ha dissenyat a 
través d’una avaluació del Pla anterior, 
una diagnosi de l’adolescència i la jo-
ventut d’Alella a través de diferents 
fonts d’informació i d’espais de treball i 
discussió propis.

A l’àmbit tècnic, hi ha hagut un 
grup motor format per diferents àrees 

de l’Ajuntament, també s’han fet reuni-
ons tècniques amb totes les àrees de 
l’ajuntament per acordar polítiques 
transversals amb perspectiva juvenil. 
Durant tot el procés d’elaboració s’ha 
buscat la participació de joves i adoles-
cents.

El pla contempla tres eixos princi-
pals: Aixecar el vol, centrats en l’eman-
cipació; Viure millor, centrat en el ben-
estar emocional i, Alella Jove i Diversa 
en la promoció de la participació, les 
relacions positives i el respecte vers la 

diversitat. D’aquests tres eixos, se’n 
despleguen 10 objectius estratègics, 
dels quals se’n deriven 35 estratègies 
per aconseguir els objectius, que con-
tenen una seixantena d’accions de con-
tinuïtat en clau municipal i planteja 35 
de noves per desenvolupar els propers 
4 anys. 

El pla també té en compte els ob-
jectius de desenvolupament sostenible, 
com ara el compromís de promoure la 
salut i benestar; l’educació de qualitat; 
la igualtat de gènere; el treball digne i 
creixement econòmic i la reducció de 
les desigualtats.

És un pla viu, que vol comptar amb 
la participació i implicació de les ado-
lescents i joves d’Alella. Per aquest 
motiu, se les convida a fer propostes i 
aportacions a les accions plantejades 
des de les diferents regidories.

El pla es va aprovar amb els vots a 
favor d’ERC+SxA, Gd’A, AA-CUP i AP-
PSC, l’abstenció de Cs i el vot en con-
tra de JxCAT. 

·······················································································································································
El Ple aprova el nou document que ha de guiar les polítiques de joventut dels propers quatre anys.

·······················································································································································
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···································································································
L’Ajuntament organitza una celebració en reconeixement a la patrona. 

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

Primavera a Can Lleonart 
Les inscripcions als cursos i tallers 
es fan el 29 i 30 de març per l’antic 
alumnat i veïnat d’Alella i a partir 
del 31 s’obren per a tothom. A més 
dels cursos i tallers, la programació 
de primavera de Can Lleonart arri-
ba farcida de novetats. D’entre elles 
volem destacar el curs de xarxes 
socials (Laura González), els cursos 
de fotografia (Fèlix Lorenzo) i els 
tallers florals (Bloom Bloom Barce-
lona, amb seu a Alella). Pel que fa 
a les tertúlies, aquest trimestre 
comptarem amb una conversa al 
voltant de la “cultura gastronòmica: 
Què passa al voltant de la taula?” A 
càrrec d’en Jordi Tresserras (expert 
en turisme gastronòmic), Maria 
Salvans (cuinera de El Niu, Alella) i 
la Núria Orra (cap de sala als Tres-
macarrons,  El Masnou);  “Els can-
tants castrats, esplendor i decadèn-
cia” amb en Joan Vives i la Mari 
Pau Huguet, en el marc de les Jor-
nades de Gent Gran. Per acabar, i 
amb molta il·lusió, Can Lleonart 
recupera el Sopar a la fresca de fi-
nal de curs. Serà el 16 de juny al 
Pati de Can Lleonart. Més informa-
ció www.alella.cat/canlleonart.

Activa’t de primavera
L’Àgora torna a proposar el casal de 
primavera per a adolescents, l’Acti-
va’t. Serà de l’11 al 14 d’abril de 9 
a 14h. El programa inclou activi-
tats lúdiques i educatives, amb un 
taller de creació d’un penny board, 
un matí d’excursió per descobrir 
nous indrets, una activitat de circ i 
un matí de resoldre enigmes i mis-
teris a un escape room. El cost és 
del casal és de 60 euros i és obert 
a adolescents de 12 a 16 anys. Les 
inscripcions seran del 21 de març 
al 6 d’abril. Més informació i ins-
cripcions a www.alella.cat/agora. 

Colònies a La Censada  
L’Àgora organitza una sortida de cap 
de setmana per a adolescents, de 12 
a 15 anys, a la casa de colònies La 
Censada, a Santa Margarida de 
Montbiu. La sortida serà els dies 26 i 
27 de març i el preu és de 50 euros i 
inclou transport, allotjament pensió 
completa i activitats. Més informació 
i inscripcions a www.alella.cat/agora. 

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

El món del vi i el mediambient 
centren les Biblioteques amb DO 

Dijous 3 de març, 20h
Club de lectura. “La força d’un destí”, de Martí 
Gironell, amb la presència de l’autor

Dimarts 15 de març, 19.30h
Presentació d’”El llibre dels vins”, amb Joan 
Santanach, medievalista.

Dimarts 29 de març, 17.30h
Hora del conte. “Pedalant entre vinyes”

Dimecres 30 de març, 19.30h
Xerrada-col·loqui amb Teresa Cerdà i Joan 
Colomer: “Vinyes i senglars: és possible la 
convivència?” 

Març és el mes dedicat a la denomina-
ció d‘origen DO Alella dins de ‘Bibliote-
ques amb DO’, un projecte que porta la 
cultura del vi a les biblioteques públi-
ques de Catalunya. La Biblioteca Ferrer i 
Guàrdia va ser una de les primeres 25 
biblioteques que van iniciar aquest pro-
jecte l‘any 2013 i ara ja en són 75. Dins 
de la DO Alella participen Alella, Bada-
lona, Cabrera de Mar, Cabrils, El Mas-
nou, Granollers, Martorelles, Premià de 
Dalt, Sant Fost de Campsentelles, Teià, 
Tiana, Vilanova del Vallès i Vilassar de 
Dalt www.alella.cat/bibliotequesambdo.

La festa de Santa Madrona 

Alella celebrarà el 15 de març la festivi-
tat de Santa Madrona amb una festa en 
honor a la seva patrona, que tindrà com 
a protagonista la geganta Madrona. La 
iniciativa, impulsada per la Regidoria 
de Festes, pretén reforçar la identitat de 
poble i el sentiment de pertinença, po-
sant en valor la patrona d‘Alella. La fes-
ta dóna continuïtat a la celebració 
d‘aquesta festivitat iniciada l‘any 2017 
amb l‘estrena de toc de campanes per 
Santa Madrona, creat especialment per 
a ella pel campaner Pere Xarrié. 

La festa comptarà amb la presència 
de la geganta Madrona i l‘acompanya-
ment de les noies timbaleres que perta-
nyen a l‘entitat Diables del Vi d‘Alella. 

La celebració començarà a les 17h 
a la Plaça de l’Ajuntament amb activi-
tats  per a infants i adolescents: tallers 
de titelles i pintures. A les 18h s’espera 
l’arribada de la geganta, acompanyada 

de les timbaleres dels Diables del Vi 
d’Alella. La festa acabarà amb l’espec-
tacle familiar de circ de carrer Tri-circ, 
a càrrec de Cirquet Confetti, i el toc de 
campanes en honor a Santa Madrona.  
www.alella.cat/festamadrona.

La festa se celebrarà el 15 de març a partir de les 17h.
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Grups municipals (Aquest espai se cedeix als grups municipals que decideixen l’ús que en volen fer. La publicació no es fa responsable del contingut dels escrits)

ERC + SUMEM PER ALELLA 

JUNTS PER CATALUNYA No a la guerra 

No al patiment. No a la injustícia que pateixen els 
innocents. Que estan patint i que patiran, doncs el 
mal ja és irreversible. Que el nostre crit en favor de 
la pau sigui uníson. No podem cometre els errors 
del passat. Esperem que el sentit comú torni a im-
perar i que aquesta nova agressió a la llibertat i a la 
vida s’acabi immediatament.

En l’àmbit local seguim amb deteniment les 
propostes d’inversió que el govern alellenc van pro-
posar per aquest mandat. Ja vam dir que la pre-
campanya electoral per les eleccions municipals 
havia començat, però des de el nostre grup muni-
cipal ens preguntem: ho faran en aquest any com 
han anunciat?

Nosaltres creiem amb sinceritat que no. I ho 
creiem perquè tot els processos administratius per 
a que aquests projectes siguin una realitat son 
llargs i complexos i hores d’ara no veiem cap movi-
ment que garanteixi que les promeses fetes siguin 
complides. 

En l’aspecte urbanístic, el govern continua con-
fiant en la inversió privada per tal de dur a terme un 
procés de transformació del poble que dubtem si-
gui el que els veïns i veïnes d’Alella desitgem de ve-
ritat. Entre els diferents projectes plantejats, estem 
parlant de més de 400 pisos, els quals no necessà-

Quatre anys de polítiques de joventut per endavant 

A finals d’aquest mes de febrer, el Ple de l’Ajunta-
ment d’Alella ha aprovat el Pla Local de Joventut 
d’Alella 2022-2025, un pla que marcarà el full de 
ruta de les polítiques de joventut municipals per 
adolescents i joves. És moment per poder treballar 
plegades i des de tots els àmbits i amb tots els 
actors implicats per a les joves i les adolescents.
El context social i econòmic d’aquests darrers 
temps, com bé sabem, ha suposat en tots els 
col·lectius situacions crítiques. És amb les joves, 
però, on una vegada més s’accentuen les dificul-
tats. Situacions complexes derivades de les crisis 
encadenades que hem patit com a societat que han 
suposat la manca de relació entre iguals, el nou 
mercat laboral i noves necessitats formatives, en-
tre d’altres, que provoquen una constant adaptació 
de les polítiques juntament amb unes capacitats 
emancipatòries cada vegada més minvades i que 
es perllonguen més en el temps fan necessària, ara 
més que mai, una gran tasca d’acompanyament i 
un treball profund en afavorir el benestar emocio-
nal de les adolescents i les joves amb una mirada 
integral i personalitzada. 

Aquest mes de març l’Ajuntament d’Alella im-
pulsa de nou les jornades d’orientació Tria la Via 
per a les adolescents i les joves amb la voluntat 

riament hauran de ser ni de lloguer ni assequibles 
per la majoria de la població alellenca. Un impacte 
en la nostra vida quotidiana que no tindrà marxa 
enrere. Un impacte a nivell de gestió que tampoc 
tindrà marxa enrere. De veritat és el que volem? 
Nosaltres estem convençuts que la direcció pres-
sa per aquest govern no ens porta a la preservació 
de l’essència de poble, de l’essència alellenca. Més 
aviat ens dirigim cap altres models que entren en 
contradicció amb el que nosaltres, els alellencs i 
alellenques, volem. 

Els reptes pel futur d’Alella són grans i les deci-
sions a prendre no poden demorar-se, doncs no hi 
haurà marxa enrere.

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 

d’acompanyar en la tria dels estudis o professions 
i del suport que les seves famílies poden exercir 
en aquesta etapa tan important dels seus fills i les 
seves filles. 

Però tenim clar que no són només els estudis 
allò que ens forja com a persones. També ho són 
l’acció social i la participació, pilars fonamentals 
per adquirir valors i formar-nos. Espais com la Co-
missió de la Fil·loxera, formada per adolescents 
i joves van treballant des de ja fa uns mesos de 
manera consensuada en una proposta de Fil·loxera 
2022 diversa i participativa demostren la implica-
ció del col·lectiu jove en la presa de decisions i la 
participació municipal. 

És evident que l’adolescència i la joventut, con-
juntament amb la infància, són els cicles de vida 
més breus de les persones però, alhora són els més 
crucials, és en aquestes etapes quan busquem re-
ferents, adquirim valors,  creixem com a persones i 
esdevenim ciutadans crítics. 

Ara fem el tret de sortida i tenim quatre anys per 
endavant per continuar acompanyant i empoderant 
les adolescents i joves d’Alella perquè puguin donar 
resposta a les seves necessitats i millorar el seu 
benestar.

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 Creixement poc sostenible?

Gent d’Alella sempre ha apostat per un creixement 
amb contenció, mesurat i adaptable a la realitat 
que ens envolta. 

La proposta ha estat sempre mantenir l’essència 
de poble. Un poble amb casc urbà menut, però amb 
una àrea municipal muntanyosa gran. Un poble, so-
vint prop de Barcelona, i d’altres vegades allunyat. 

La gent del nostre poble se sent orgullosa de 
pertànyer a aquesta Alella tan màgica que tenim. 
Però cada cop hi ha més ciutadans que no veuen 
amb bons ulls els grans esdeveniments urbanístics 
que estan per venir.  

Grans projectes com són a la zona de la Serreta 
on es planeja edificar al voltant de 200 pisos (el 
que pot suposar prop de 600 persones i no menys 
de 400 cotxes); o el pisos de la Miralda, on està 
concebut que hi edifiquin uns 60 pisos (prop de 
180 persones i no menys de 120 cotxes).

Però cal pensar i rumiar que Alella no és un 
planícia com Vic o Lleida.  Alella és una població 
limitada per muntanya, per la població del Masnou 
i gairebé tocant de mar. És una vall que no podem 
ofegar amb grans i mastodòntiques infraestructures.

Cal pensar en petits projectes, que no es ve-
gin com una amenaça que trenquin l’harmonia de 
poble, però sobretot cal esmerçar-nos en buscar 

Mark Ullod 
ullodlm@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Quatre apunts, dos tarannàs

Un. El 24 de febrer, poques hores després de la 
invasió russa d’Ucraïna, el ple municipal va aprovar 
per via d’urgència una declaració institucional de 
condemna. Tot i comptar amb el suport de la resta 
de grups, el Govern d’ERC va convocar l’1 de març 
una concentració a favor de la pau, de la qual vam 
ser informades tard i malament. Com sempre.

Dos. Encara que la nostra opinió tingui poc pes, 
vam donar suport al nou Pla Local de Joventut. Jo-
ves de la nostra assemblea hi van poder incidir en 
la tramitació, però el Govern va negligir aspectes 
com les polítiques per incentivar la contractació de 
joves per part dels negocis locals, la diversificació 
de l’oferta d’oci, el treball cooperatiu en l’àmbit de 
la gestió forestal o l’impuls a noves formes de com-
partició de l’habitatge.

Tres. Ens vam oposar radicalment al decomís per 
part d’ERC de les competències que té atribuïdes el 
ple. El 22 de juliol vam votar a favor de l’ordenança 
de convivència, segons la qual correspon al ple la im-
posició de sancions greus i molt greus. La norma va 
entrar en vigor el 29 d’octubre i, fins al moment, no se 
n’ha incoat cap. No obstant això, la majoria absolu-
tista d’ERC ha arrabassat al plenari aquesta atribució 
i l’ha transferida a la Junta de Govern per “agilitar el 
procediment”. Una nova bufetada al consens.

l’equilibri de serveis i de mobilitat. Alella no està 
preparada ni urbanísticament, ni a nivell de infra-
estructures, ni sobretot a nivell de serveis.

Gent d’Alella no ha estat mai d’acord amb 
aquestes macro actuacions, i ara que s’apropen les 
actuacions definitives, tot i ser una mica tard, cre-
iem que caldria replantejar-les i parlar-ne de nou. 
De les grans construccions i de les petites. 

No ens cal potser edificar tant, i potser si re-
plantejar-nos de revisar quantes grans cases de les 
nostres urbanitzacions estan quedant deshabita-
des, i si les podríem reconvertir en habitatges co-
muns, per a 2-3 famílies, per exemple.

Cal veure si podem buscar equilibris i soluci-
ons a tot el que s’apropa, que tot i que no vindrà 
de cop, i s’allargarà entre 5-10 anys, suposarà un 
increment de població de entre 1.000 i 1.500 ha-
bitants. 

Ens agrada l’Alella que tenim, i sabem que hem 
de seguir creixent, però amb seny. 

SALUT I PAU!!

Quatre. Sempre hem manifestat la nostra des-
confiança per l’aposta indiscriminada per l’ús ho-
teler que alguns inversors volen fer a Alella; entre 
d’altres coses, perquè el nostre model de poble no 
passa per convertir-nos en un ressort per a les elits 
de ves a saber on. En diverses ocasions hem alertat 
dels riscos que pot suposar, per a la mateixa viabi-
litat dels projectes, l’aparició d’un clúster hoteler de 
luxe al voltant de Cal Governador. 

I, tanmateix, vam felicitar –de tot cor, sense iro-
nia– als autors del Pla de Millora Urbana (PMU) 
de Ca la Madame per acollir-hi un establiment de 
catorze habitacions. Des del punt de vista tècnic 
i de la seva formalització, creiem que és un dels 
projectes més reeixits que s’han tramitat mai. Pri-
mer, perquè posa fi a la degradació d’un Bé Cultural 
d’Interès Local a través d’un ús que ha de revertir 
en el patrimoni i, segon, perquè el projecte se situa 
dins dels límits de la R-A-C-I-O-N-A-L-I-T-A-T i és 
respectuós amb l’edificació històrica i, per extensió, 
amb el paisatge i la fesomia de la finca.   

Això ens demostra que, en contra de les presses 
dels polítics, moltes vegades val la pena rebutjar els 
projectes que no satisfan les exigències socials, am-
bientals, patrimonials i econòmiques més elementals, 
perquè sempre hi ha segones i terceres oportunitats. 

Josep Bardés
607 799 325
bardesjosep@gmail.com
bardesc j@ale l l a . ca t
www.gentdalella.cat
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CIUTADANS 

ALELLA PRIMER-PSC Recuperem la Vinícola!

A principis de 2021, l’alcalde Almendro a una Co-
missió Informativa de l’Ajuntament ens va dir als 
grups municipals de l’oposició que els propietaris 
d’Alella Vinícola SL proposaven d’establir un su-
permercat gourmet en aquest edifici. Tots els grups 
municipals ens hi vam oposar.

Un any més tard, el passat dijous 20 de ge-
ner, el darrer punt de l’ordre del dia de la Comissió 
Informativa del POUM era la Modificació Puntual 
POUM La Vinícola. Per tractar aquest tema, totes i 
tots les regidores i els regidors ens hi vam desplaçar 
a l’edifici d’Alella Vinícola. Allà ens esperaven els 
propietaris d’Alella Vinícola SL, un directiu d’una 
empresa consultora en enginyeria i arquitectura i un 
equip tècnic d’una empresa constructora.

Els propietaris d’Alella Vinícola SL ens van ex-
plicar que anaven a traslladar la seva activitat de 
producció de vins a Can Jonc. A continuació les 
dues empreses del sector de la construcció van pro-
jectar i explicar la presentació del nou projecte de 
reconversió de l’edifici d’Alella Vinícola.

De forma molt resumida, la proposta que van 
fer-nos és conservar la façana de muntanya i la fa-
çana de la carretera, les arcades i els sostres origi-
nals. A l’interior volen construir dos blocs de pisos 
(72 habitatges), deixar un celobert central privat, 

Cristòbal Zueras
zuerasrc@alella.cat

El Rei Carnestoltes

Este mes ha sido tiempo de audiencias públicas,…..
bueno, …de propaganda política, de excusas, de 
querer ser el rey Midas y darte cuenta que no pue-
des contentar a todos, y eso se ve en el descontento 
de los vecinos, es lo que tiene la autocomplacencia y 
creerse los mejores, en fin….

Estamos viendo todos los proyectos urbanísticos 
que convertirán Alella en lo que no queremos los ale-
llenses….crecimiento desmesurado que reste identi-
dad a nuestro pueblo….

Cuanto más crezca el pueblo menos encanto 
tendrá…..eso de crecer en vertical (lo digo por las 
nuevas construcciones), no nos gusta a nadie, de 
verdad creen que tener pisos o viviendas de más de 
500.000€ facilita el acceso a las mismas…..cree-
mos que no.

Este mes en el Parlament, ERC, JUNTS, CUP I 
PSC….si, el PSC!!!, han aprobado una ley para que 
los vecinos de Alella si nos OKUPAN una vivienda 
estemos obligados a ofrecer un alquiler social a los 
OKUPAS!!!...y si tenemos una vivienda vacia más de 
dos años …SE PUEDE EXPROPIAR!!!

De verdad los vecinos de Alella quieren estas 
cosas??...no será mejor que la GENERALITAT cum-
pla con las leyes que han aprobado ellos mismos y 
construyan el 15% de vivienda pública que prometi-

eron??  Porque ese es el drama de muchas familias, 
que el Govern incumple sus promesas sistemática-
mente, ….

Y en lo que hace referencia a la Seguridad, 84 
robos a domicilio de media anual demuestra que las 
políticas en este aspecto son ineficientes, y que los 
vecinos no nos sentimos seguros.

Quizás deberíamos tener más policía local?? O 
más drones??  O más unidades caninas?? O sim-
plemente más presencia de mossos d’esquadra en 
nuestra población??

Por último, nos volvemos a preguntar si en un 
año en el que crece en el presupuesto en 3 millo-
nes de euros, no se podría construir la Biblioteca 
Municipal??.....y asi todo…..

Toni Bernal
bernaltj@alella.cat
689 019 367

aparcaments privats i un espai gastronòmic privat. 
La Llei marca que el 30% de la promoció residen-
cial hauria de ser habitatge protegit (uns 24 habi-
tatges).

Volem expressar fermament que el grup muni-
cipal socialista està totalment en contra d’aquesta 
iniciativa privada de construcció de pisos a l’emble-
màtic edifici de Marfil Alella Vinícola. 

Els i les socialistes volem recuperar aquest edi-
fici per al poble i volem que esdevingui un futur 
equipament municipal. Som conscients que és una 
aposta costosa, però considerem que aquesta és la 
solució ideal.  

Aprofitem aquest espai d’informació per fer 
una crida a la ciutadania, a les entitats locals i als 
partits que estiguin en contra de la construcció de 
pisos a Alella Vinícola i les animem a organitzar-se 
cívicament en defensa del futur d’aquest edifici.        

Mobilitza’t en defensa de la recuperació d’Alella 
Vinícola!

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. 
Propera sessió dimarts 5 d’abril a les 19h.

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 T ributàr ia

637 737 075

promoció 
econòmica 

respon

alella.cat

@marcalmendro

LIVE

Acords del Ple
PLE ORDINARI 27 DE GENER DE 2022.  Consulteu les vídeo actes a www.alella.cat/plens

Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana per a l’or-
denació dels volums d’una finca del carrer de La Vinya
El Ple va aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana 
per a l’ordenació de volums de la finca situada en el nú-
mero 4-6 del carrer de La Vinya. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A i AP-PSC, 
l’abstenció de JxCAT i Cs i el vot en contra d’AA-CUP.
Pròrroga de delegacions de competències de la deixalleria 
mancomunada al Consell Comarcal del Maresme.
El Ple va aprovar prorrogar per un any el conveni de delega-
ció de competències de la Mancomunitat de Serveis d’Alella, 
El Masnou i Teià a favor del Consell Comarcal del Maresme, 
per a la prestació del servei en matèria de gestió de la 
deixalleria. El conveni es va signar el 2018 per un període 
4 anys, prorrogable anualment fins a un màxim de 4 anys.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i Gd’A, JxCAT i 
d’AA-CUP i AP-PSC i l’abstenció de JxCAT.
Aprovació definitiva expedient d’ocupació directa de ter-
renys per poder ampliar la vorera d’accés a Can Comulada. 
El Ple va definitivament l’expedient per a l’ocupació directa 
per a l’obtenció de terrenys destinats a sistemes urbanístics 
a l’avinguda Bononat de Comalada. L’ocupació d’aquests 
terrenys permetrà tirar endavant l’ampliació de la vorera per 

millorar l’accés per a vianants al barri de Can Comulada. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i Gd’A i AP-
PSC i l’abstenció de JxCAT, AA-CUP i AP-PSC. 
Modificació de l’Ordenança Fiscal núm 4. 
El Ple va aprovar provisionalment la modificació de l’or-
denança reguladora de l’impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana, la plusvàlua, 
per tal d’adaptar-la als nous criteris de càlcul establerts 
per l’Estat. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A i AP-PSC, 
l’abstenció de JxCAT, AA-CUP i el vot en contra de Cs. 
Modificació de l’Ordenança Fiscal núm 21. 
El Ple va aprovar provisionalment la modificació de l’or-
denança reguladora de la taxa per a l’estacionament de 
vehicles de tracció mecànica, per tal d’incloure una ta-
rifa reduïda a la zona blava de Can Lleonart per vehi-
cles amb distintiu de resident.  
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i Gd’A, l’abs-
tenció de JxCAT, Cs i AP-PSC i el vot en contra d’AA-CUP.
Moció de rebuig a la sentència del 25% del TSJC i de 
suport i adhesió al manifest de Somescola.cat. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A, JxCAT, 
AA-CUP i AP-PSC i l’abstenció de Cs. 
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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:  MARÇ - ABRIL

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

2 i 3 d’abril                               GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

10 i 11 d’abril                           MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

16, 17, 18 i 19 d’abril               MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

24 i 25 d’abril                 BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

30 d’abril                                    GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

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

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

ALCALDIA
93 555 05 50

POLICIA LOCAL
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

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

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

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

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

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

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95

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

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

DEIXALLERIA
93 555 86 99
www.ladeixalleria.cat 

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

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

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

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

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS
93 555 55 09

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

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS ABELARDO VERA 
93 540 19 93

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

SERVEIS SOCIALS 
93 540 63 07

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
681 244 234

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

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

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

Properes sessions DNI electrònic: el 31 de març (recollida el 6 d’abril) i el 17 de maig (recollida el 23 de maig).
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 març i del 12 al 17 d’abril de 2022 (15 d’abril, tancat)
De dimarts a dissabte de 9.30 a 14h i de 16.30 a 18.30h 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 

Del 4 de març a 30 d’abril “Dimonis”, de Cabosanroque  

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

Exposicions a Can Manyé

9.30h Carrer de Les Heures*
Gent Gran 6.0. Visita al Centre de Revalorització de Residus del Ma-
resme. alella.cat/gentgran60

Dilluns 7 de març

10.30h Oficina de Turisme*
Itinerari guiat. Descobrint l’entorn d’Alella. alella.cat/turisme.

Diumenge 6 de març

De 10 a 14h Plaça del Germans Lleonart i rambla d’Àngel Guimerà*
La Maresma. Fira de Proximitat i Sostenibilitat. alella.cat/lamaresma

9.30h Can Lleonart*
Shinrin-yoku. Banyar-se al bosc. alella.cat/canlleonart.

Diumenge 20 de març

17.30h Can Lleonart*
Taller de cuina. Fem una bona truita. alella.cat/canlleonart

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella
Jacint Verdaguer. De la més alta cima, a l’afrau. Sessions literàries 
amb Anna Maluquer.
Organitza: Òmnium Cultural d’Alella, El Masnou i Teià, amb la col·laboració de l’Ajuntament 
19.30h Can Lleonart*
Dia Dones. Introducció a l’autodefensa feminista. alella.cat/diadones

Dimecres 9 de març

17h Àgora*
Dia Dones. Cinefòrum. Suc de síndria. alella.cat/diadones

Divendres 11 de març

10.30h Oficina de Turisme*
Itinerari guiat. La Torre del Governador. www.alella.cat/turisme

17h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
CineXic. La revolta dels contes. alella.cat/espaialella

Diumenge 13 de març

9.30h Pavelló Municipal d’Esports*
Gent Gran 6.0. Caminem i fem salut. alella.cat/gentgran60

12h Ajuntament d’Alella*
Dia Dones. Acte institucional. Lectura manifest i activitats de les en-
titats. alella.cat/diadones

Dimarts 8 de març

7.30h Can Lleonart*
Sortida. Santa Coloma de Fitor i Dòlmens de les Gavarres. alella.cat/
canlleonart. 

19h Can Lleonart*
Xerrada. L’Atles dels ocells nidificants del Maresme.

Dimecres 16 de març

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Llegir Teatre. Macbett, d’Eugène Ionesco. 

Dimarts 22 de març

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Dia Dones. Cinema Social. Ruta de las Cimarronas. alella.cat/diadones.
Organitza: Comissió de Cooperació Internacional de l’Ajuntament d’Alella 

Dimecres 23 de març

18.15h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Teatreca. Construccions gegants. www.alella.cat/espaialella

18.30h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Teatre. Birman, de Víctor Sunyol www.alella.cat/espaialella

Dissabte 26 de març
17h Àgora*
Dia Dones. Expressem-nos i compartim: sororitat i revisió. alella.cat/
diadones

19h Can Lleonart*
Dia Dones. Tertúlia. La cultura és femenina: conversa amb les premi-
ades amb els Premis Nacionals de Cultura 2021 alella.cat/diadones

Dijous 10 de març

11h Can Lleonart*
Taller de cuina d’aprofitament. alella.cat/moutepelsresidus 

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Dia Dones. Concert de Sommeliers. alella.cat/espaialella

Dissabte 12 de març

10h Àgora*
Taller. Cultiva el teu propi hort urbà. alella.cat/agora

Dissabte 19 de març

10h Pavelló Municipal d’Esports
Gent Gran 6.0. Marxa nòrdica. alella.cat/gentgran60 

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Biblioteques amb DO. Hora del conte. Pedalant entre vinyes, amb 
Daina Teatre. alella.cat/bibliotequesambdo

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Cicle Gaudí. Sis dies corrents. www.alella.cat/espaialella

Dimarts 29 de març

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Front comú als robatoris. Conversa amb Marc Almendro, alcalde 
d’Alella, Oriol Amorós, secretari general del Departament d’Interior de 
la Generalitat, Josep Antoni Gómez, sotsinspector de la Policia Local i 
Núria Rodríguez, tècnica de participació. alella.cat/frontcomu 

19.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Biblioteques amb DO. Xerrada. Vinya i senglar: és possible la convi-
vència? alella.cat/bibliotequesambdo

Dimecres 30 de març
10h Pavelló Municipal d’Esports
Gent Gran 6.0. Marxa nòrdica. alella.cat/gentgran60 

17h Plaça de l’Ajuntament*
Celebrem la Festa de Santa Madrona. alella.cat/santamadrona 

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Biblioteques amb DO. Presentació d’El llibre de vins, d’Arnau de 
Vilanova. alella.cat/bibliotequesambdo

Dimarts 15 de març

12h Oficina de Turisme*
Diumenges de Vins. Quim Batlle i Top d’Alella. www.alella.cat/turisme

12h Oficina de Turisme*
Diumenges de Most. El vidre, un material únic. www.alella.cat/turisme

18h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Dansa familiar. Cometa, amb Roser López Espinosa. www.alella.cat/
espaialella

Diumenge 27 de març

19h Sala Carquefou de l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Dia Dones. Un viatge en clau feminista per la història. alella.cat/diadones

Dimecres 6 d’abril



17 h
Activitats i tallers
Tallers de xapes, de titelles i 
de dibuix.

18 h
Arribada de la geganta
Acompanyada de les 
timbaleres d’Alella.

18.15 h 
Circ de carrer Tri-Circ
A càrrec de Cirquet Confetti.

19.30 h 
Repic de campanes 
En honor a Santa Madrona i 
fi nal de festa.

alella.cat/santamadrona

Dimecres 30 de març · 19 h 

Espai d’Arts Escèniques

Inscripions a alella.cat/frontcomu

Front comú 
als robatoris

Acte de 
presentació
amb Oriol Amorós

Secreteri General del 
Departament d’Interior 

de la Generalitat 


