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Suport a la població afectada per la 
guerra d’Ucraïna.

Audiència pública per parlar del Pla 
Parcial de la Serreta i El Pla. 

Un Escape the Town per conèixer el 
poble de manera diferent. 

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
AJUNTAMENT D’ALELLA

Nº385 Abril 2022

 Alella deixa enrere dos anys de pandèmia, amb moltes 
ganes i il·lusió de recuperar les activitats i els retrobaments.  

Retrobem-nos! 



L’alcalde,
Marc 
Almendro Campillo
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i alellAPProp i seguiu-nos a facebook,  twitter, instagram i youtube. 

Acabem de passar el segon aniversari de l’inici de la major emer-
gència sanitària que recorda el món occidental. El 6 de març de 
2020 la Consellera de Salut, en persona, trucava a l’Alcalde per 
informar-lo de la defunció d’una veïna d’Alella causada per la 
COVID, la primera a tot Catalunya.

Tothom coneix l’evolució dels esdeveniments a partir d’aquell 
moment i fins a dia d’avui.

Ningú tenia previst que el març de 2020 el món s’aturaria. Nos-
altres tampoc. 

D’ençà de l’inici de la pandèmia, sovint hi ha hagut persones que 
ens han dit “Apa, quin mandat us ha tocat!”. És cert, ens ha tocat 
gestionar una grandíssima emergència. Tanmateix, estem con-
tents i contentes d’haver-hi estat. Per a nosaltres ha estat, i és, 
una sort tenir aquesta responsabilitat al servei de les persones.

Aquesta pandèmia ens ha recordat moltes coses. La importància 
d’estar amb la gent que un vol; de socialitzar-nos, de parlar, es-
coltar, riure i ser feliç; com de meravellosa i fràgil és la vida; la 
calidesa d’un raig de sol i la plenitud de la companyia del cant 
d’un ocell i l’energia de la verdor dels arbres.

La pandèmia ens va ensenyar que cal tenir present les prioritats i 
ens ha reconfortat en l’humanisme de les nostres polítiques. Podí-
em (i havíem) de mantenir-nos en el més essencial: tot el nostre 
projecte sempre ha estat, és i serà, estar al servei de les persones.

Per això estem agraïts i agraïdes d’haver tingut l’honor i la respon-
sabilitat de servir a les persones en el pitjor moment que recor-
dem. Les persones que conformem el govern estem on estem per 
servir: “continuar fent d’Alella un poble millor i millorar la qualitat 
de vida de les persones”. El nostre objectiu no canviava amb una 
pandèmia, canviaven les necessitats i les actuacions que es re-
querien, però sempre, totes, encaminades a servir a la ciutadania.

I això és el nostre més gran compromís, també en el present i en 
el futur. 

Seguirem sempre, en totes i cadascuna de les decisions o actu-
acions, al servei de les persones. Perseguint el bé comú i l’inte-
rès general. Ja sigui ajudant les persones refugiades de la guerra, 
preveient nou habitatge social o programant cultura en cada racó 
del poble.

Aprofitem aquest editorial per fer un reconeixement públic a Jo-
sep Sala i Forés. Josep ha estat 15 anys Jutge de Pau d’Alella i 
patró de la Fundació Aymar i Puig durant 17 anys. Ell és un gran 
exemple de persona implicada i compromesa amb la comunitat 
i un pencaire servidor públic que ha dedicat gran part de la seva 
vida a fer d’Alella un poble millor. Ara que deixa les seves res-
ponsabilitats, volem fer-li arribar el nostre més gran agraïment.
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Dos anys que no s’oblidaran 
···································································································
Ajuntament i ciutadania aconsegueixen fer front a una crisi sanitària, 
social i econòmica sense precedents. 
···································································································

El 13 de març de 2020 quedarà en la 
memòria col·lectiva com el dia en què 
tothom va prendre consciència que un 
virus amenaçava la nostra existència i 
trastocava per complet les nostres vi-
des. Aquell dia tot es va precipitar. 
L’Ajuntament va activar el Pla d’Emer-
gència Municipal. Tota la plantilla de 
l’Ajuntament, excepte els serveis bà-
sics (Policia Local, Brigada Municipal i 
Serveis Socials) va haver de deixar el 
seu lloc de treball i fer la feina des de 
casa. La maquinària municipal es va 
haver d’adaptar a correcuita a treballar 
a distància, mantenint el control i la 
comunicació interna i donant resposta 
a les necessitats de la ciutadania i els 
requeriments que anaven sorgint. El 
repte era difícil, però la complicitat i 
l’esforç de tothom han permès mante-
nir els nivells assistencials i de serveis 
que els veïns i veïnes necessitaven. 

Un terç de la població infectada
Els dos anys de pandèmia han colpit, 
en major o menor mesura, les llars ale-
llenques, especialment aquelles que 
han patit la pèrdua d’éssers estimats. 
També a les que han sofert en primera 
persona la malaltia. En dos anys, s’han 
detectat més de 3.500 positius a Alella, 
o sigui, un de cada tres habitants ha 
resultat infectat. El nombre de defun-
cions també s’ha incrementat en aquests 
dos anys: passant de 94 persones a 
2019 a 166 en 2020 i 116 en 2021. 

Ajuts al comerç i les famílies 
Les restriccions i els confinaments 
també han tingut conseqüències per 
als comerços, la restauració i molts 
professionals del poble que han hagut 
de suportar mesos de tancaments i res-
triccions d’horaris i d’aforament. 

Per donar suport a les famílies més 
vulnerables, l’Ajuntament va obrir una 
línia d’ajuts extraordinària de 40.200 
euros per atendre les demandes presen-
tades per una vuitantena de famílies. 

superar el nombre de persones perme-
ses, per consumir begudes al carrer o 
no fer ús de la mascareta. 

Pel que fa al servei de neteja, es 
van intensificar les desinfeccions en els 
equipaments, mobiliari urbà i en la via 
pública, especialment al voltant de les 
principals zones d’afluència. També es 
van invertir més de 17.000 euros en 
millorar el sistema de ventilació de la 
Biblioteca. 

Reforç de la comunicació
Durant la pandèmia s’han reforçat les 
vies de comunicació amb la ciutadania 
amb la posada en marxa del WhatsAP-
PAlella, s’ha intensificat l’activitat a les 
xarxes socials i els tràmits a través d’In-
ternet. També s’han obert nous espais 
d’interacció amb la ciutadania com el 
Directe amb l’Alcalde. Moltes activitats 
s’han adaptat a un format virtual i d’al-
tres s’han mantingut en un entorn segur 
i atenent els requeriments. 

Punts d’informació a la ciutadania
L’Ajuntament va posar en marxa l’any 
2020 un servei per ajudar la ciutadania 
a realitzar tràmits sanitaris, com ara re-
novar receptes o demanar hora per fer la 
vacunació. L’any 2021 també es va 
obrir un Punt d’Atenció a les Empreses i 
a l’Emprenedoria (PAEE).

També es van concedir 25.193 euros 
d’ajuts a una quarantena d’establiments 
i professionals del municipi. 

Durant 2020 a la taxa de residus co-
mercials es va descomptar proporcional-
ment els mesos de tancament dels esta-
bliments. Tampoc es va cobrar la taxa 
de terrasses a bars i restaurants els anys 
2020 i 2021 i es va modificar l’orde-
nança que regula la instal·lació de ter-
rasses per facilitar la col·locació de tan-
caments i afavorir l’activitat als exteriors.

A més es va posar a disposició del 
comerç una plataforma de venda per In-
ternet, emmarcada dins de la campanya 
“Em quedo a Alella, jo compro a Alella”. 

Repartiment de mascaretes
Des de l’inici de la pandèmia l’Ajunta-
ment va posar a disposició dels comer-
ços mascaretes i pantalles protectores. 
També es va fer repartiment a residèn-
cies i persones vulnerables. En total, 
l’Ajuntament va adquirir 30.500 mas-
caretes. Enguany s’han repartit 11.000 
més entre la ciutadania procedents 
d’un excedent de la Diputació. 

La gent gran en el punt de mira
La pandèmia ha castigat especialment 
a la gent gran, la més vulnerable en 
aquesta crisi sanitària. Des de l’Ajunta-
ment s’ha donat suport a les residències 
amb materials de protecció i suport 
amb les feines de neteja. Des de Serveis 
a les Persones s’ha fet també un segui-
ment d’aquest col·lectiu, en especial 
atenció a les persones que viuen soles. 

Més vigilància i més neteja
Al marge del personal sanitari i assis-
tencial, la pandèmia ha afegit més càr-
rega a altres serveis com ara la Policia 
Local o els serveis de neteja viària. Du-
rant l’estat d’alarma, la policia alellen-
ca va tramitar un total de 751 denúnci-
es per incompliments de les restriccions 
per la COVID, la majoria per no respec-
tar les prohibicions de mobilitat, per 

L’ús dels espais públics va estar limitat durant mesos. 
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················································································································

···································································································
Ajuntament i entitats programen una matinal festiva a la Plaça de l’Ajuntament.  

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

Més activitats per Sant Jordi

Aquest any Sant Jordi tindrà una cele-
bració especial a Alella. Aprofitant que 
el 23 d’abril cau en dissabte, l’Ajunta-
ment i diverses entitats han organitzat 
una matinal lúdica i festiva. A més de 
les parades de roses i llibres, la Plaça 
de l’Ajuntament serà escenari de dife-
rents propostes entre les 10 i les 
13.30h. La ciutadania tindrà opció 

d’expressar-se a través del micro obert; 
també hi haurà espais de lectura i de 
reflexió; l’espectacle familiar Sóc un 
pallasso, de Claret Clown; i un conta 
contes sobre les emocions. Al migdia 
es farà a Can Lleonart el lliurament 
dels premis del 1r Concurs de Poesia 
Alella Poble Cuidador, en què s’han 
presentat 26 treballs. 

La vigília de Sant Jordi, joves i ado-
lescents estan cridats a participar a 
Liada 2.0, un vespre de teatre, sopar i 
festa a Can Gaza, amb el DJ Pam Pool. 
L’endemà de Sant Jordi, el 24 d’abril, 
tota la família podrà gaudir de la pro-
posta de teatre familiar a l’Espai d’Arts 
Escèniques Casal d’Alella  Jo vaig amb 
mi, de Vania Produccions l’Espai d’Arts 
Escèniques. www.alella.cat/santjordi 

Sant Jordi 2022

23 d’abril

DIVENDRES 22 D’ABRIL
19 h · Can Gaza
La Liada 2.0. Activitat adreçada a adolescents i joves

DISSABTE 23 D’ABRIL
tot el dia · C. Àfrica, Pl. Antoni Pujadas, Pl. Ajuntament, Porxada i Pl. Can Lleonart
Parades de roses i llibres
10 - 11.30 h · Plaça de l'Ajuntament
Expressa't per Sant Jordi
11 - 13 h · Plaça de l'Ajuntament
Activitats de La Tribu 
11.30 h · Golfes de Can Lleonart
I Concurs de Poesia lliure per Sant Jordi
12 h · Plaça de l'Ajuntament
Sóc un pallasso! de Claret Clown
12.30 h · Plaça de l'Ajuntament
Contacontes: Emocions

DIUMENGE 24 D’ABRIL
18 h · Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella
Teatre familiar Jo vaig amb mi
Entrades: Oficina de Turisme, alella.koobin.cat o taquilla 1 hora abans

alella.cat/santjordi

L’any dels retrobaments i les recuperacions festives 

Torna la Caminada dels Tres Pobles 
Després de dos anys d’aturada obli-
gada per la pandèmia, Alella, El 
Masnou i Teià recuperaran el 15 de 
maig un esdeveniment molt esperat 
pels veïns i veïnes dels tres munici-
pis: la Caminada dels Tres Pobles. 
A més de practicar esport, la cami-
nada permet gaudir de la natura i 
compartir una bona estona d’esbar-
jo a l’aire lliure amb altres persones 
caminants de totes les edats. Són 
uns 9 quilòmetres de recorregut 
aproximat des dels punts de sortida 
de cada municipi. La caminada fi-
nalitza al Centre Enoturístic i Ar-
queològic de Vallmora amb un es-
morzar popular. Més informació i 
inscripcions a www.lacaminada-
dels3pobles.cat/ 

···································································································
L’Ajuntament preveu recuperar el contingut de la Festa Major, de la Festa de 
la Verema i d’altres esdeveniments festius. 

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

Amb prudència i responsabilitat, Alella 
recuperarà el ritme dels esdeveniments 
festius en el seu format habitual, després 
de dos anys de contenció obligada pel 
virus. Els Tres Tombs i la recuperació de 
la rua de Carnestoltes, va ser l’avança-
ment del que seguirà a les properes cites 
destacades del calendari festiu alellenc. 

Si no hi ha imprevistos de darrera 
hora, després de Sant Jordi, arribaran 
altres trobades molt esperades: la Ca-
minada dels Tres Pobles, Espais de Po-
esia, la Festa de la Gent Gran (que can-
via de nom i ja no es dirà Jornades), 
l’Aplec de l’Arròs al Bosquet. 

Amb l’arribada de l’estiu començarà 
el reguitzell de cites culturals i festives: 
Sant Joan —amb coca i revetlla a la Ri-
era— La Fil·loxera del jovent, el Festival 
d’Estiu i Músics en Residència, l’enyo-

rada Festa Major de Sant Feliu i la Festa 
de la Verema.

Preparatius festius i concurs de cartells
La maquinària de l’Ajuntament treballa 
des de fa mesos en els preparatius per 
fer possible la recuperació dels esdeve-
niments festius i el retrobament de la 
gent del poble a places i carrers.

El concurs de la imatge gràfica de 
la Festa de la Verema, que es realitza 
amb col·laboració de l’Associació de 
Directors d’Art i Dissenyadors Gràfics 
del FAD (ADG-FAD), ja està en la fase 
final. Enguany s’han presentat 23 
equips, dels quals se n’han seleccionat 
tres, que estant treballant en les pro-
postes aspirants perquè puguin ser va-
lorades pel jurat el proper 22 d’abril.

També està en marxa el concurs de 

cartells de Festa Major. El concurs és 
obert a professionals i novells i les 
obres s’han de presentar abans del 19 
de maig. La votació popular es farà del 
23 de maig a l’1 de juny. www.alella.
cat/festamajor. 

L’Ajuntament va recuperar la rua de Carnestoltes. 



APORTACIONS ECONÒMIQUES 

Per transferència als comptes del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament 
ES91 0182 6035 4102 0160 8531 (BBVA)
ES79 2100 3200 9625 0002 9627 (CAIXA BANC)
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Clam per la pau i suport a Ucraïna

Des de l’inici del conflicte bèl·lic a Ucra-
ïna, l’Ajuntament s’ha sumat a la crida 
de suport per atendre a la població afec-
tada i es manté amatent a les necessitats 
que puguin sorgir dins de la campanya 
d’emergència per donar suport a la po-
blació ucraïnesa. Les accions humanità-
ries estan coordinades a través del Con-
sell Assessor Territorial de Barcelona, en 
què estan representants tots els munici-
pis de la demarcació, per donar una res-
posta coordinada i organitzada d’atenció 
a les persones refugiades que arriben a 
Catalunya i donar suport a la població 
afectada per la guerra. Per aquest motiu 
s’han creat unes Taules Territorials de 
Contingència per organitzar tècnicament 
les necessitats de cada municipi. 

A les diferents reunions, s’ha posat 
de manifest que la millor manera d’aju-
dar el poble ucraïnès és contribuir eco-

nòmicament amb les entitats que treba-
llen sobre el terreny de forma 
professionalitzada. També s’insisteix 
que no és aconsellable el trasllat de per-
sones com a iniciativa particular.

En cas que fos necessari, l’Ajunta-
ment d’Alella està preparat per activar 
una crida a la ciutadania per demanar la 
seva col·laboració en aquesta acollida. 

Aportació de 3.600 euros
Alella s’ha sumat des del primer moment 
a la crida que es fa des del municipalis-
me català amb una aportació de 3.600 
euros a la campanya de suport impulsa-
da pel Fons Català de Cooperació al Des-
envolupament. La col·laboració munici-
pal també es fa extensiva a tota la 
ciutadania alellenca que pot col·laborar 
fent aportacions als comptes oberts pel 
Fons Català de Cooperació Internacional. 

La Generalitat ha creat una pàgina 
web en què es recullen recursos i acci-
ons humanitàries que es duen a terme a 
la zona del conflicte (web.gencat.cat/
ca/ucraina/ 

Clam per la pau 
Més d‘un centenar de persones es van 
concentrar l’1 de març davant de l‘Ajun-
tament en defensa de la pau i en suport 
al poble ucraïnès, donant resposta a la 
convocatòria del municipalisme català 
per demanar el final de la guerra i el 
restabliment de la via del diàleg.  

També va deixar sentir la seva veu 
l’alumnat de l’Escola Fabra amb una 
concentració a favor de la pau que va 
tenir lloc el 18 de març a la Plaça de 
l’Ajuntament. L’AFA de l’Escola La Ser-
reta va promoure una acció similar el 24 
de març a la sortida de l’escola. 

Declaració institucional 
El Ple municipal també va defensar la 
via del diàleg i el fi dels enfrontaments, 
en la sessió del 24 de febrer, amb l‘apro-
vació d’una declaració institucional en 
què es demana la desescalada del con-
flicte i una aposta per la desmilitaritza-
ció a la zona i per l‘establiment d‘un di-
àleg enfocat a la construcció de pau. 

Alumnes de l’Escola La Serreta es van manifestar en contra de les guerres i a favor de la Pau el 18 de març.

La guerra en primera persona 

La Comissió de Cooperació Internacional orga-
nitza una tertúlia en primera persona per en-
tendre el conflicte a Ucraïna des d’una identitat 
compartida, a partir del testimoni d’Anastasia 
Míshina, filla de mare ucraïnesa i pare rus, que 
resideix a Alella des de fa 15 anys. Serà el 13 
d’abril a les 19h a l’Espai d’Arts Escèniques. 
Més informació www.alella.cat/tertuliescoope-
ració 

El drama de les persones refugiades 

Dins del Cicle Gaudí, el 26 d’abril es projectarà a l’Espai d’Arts Escèniques la pel·lícula Mediterráneo, que ex-
plica la labor humanitària d’Open Arms per intentar salvar les vides de les persones que creuen el Mediterrani 
fugint de les guerres i la fam, i que ara també està fent labors de rescat a Ucraïna. Per reflexionar sobre el 
drama de les persones refugiades, abans de la pel·lícula, a les 18.15h, es farà un col·loqui amb Albert Espel, 
un dels productors del film que resideix a Alella, i Nicolás Migueiz d’Open Arms, organitzat per les regidories 
de Cooperació Internacional i Cultura. Aquesta qüestió també centra l’exposició “A pie de valla. Frontera Sur”, 
del fotoperiodista José Antonio Sempere, que retrata la dura realitat de les persones que intenten saltar la 
tanca de la frontera sud espanyola en cerca d’oportunitats i d’una vida millor. L’exposició es podrà visitar del 
25 d’abril al 8 de maig a Can Lleonart. 
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RESTA
ORGÀNICA 
CARTRÓ 
VIDRE
ENVASOS
DEIXALLERIA

TOTAL           
TOTAL/HABITANT 

2021
2.608 tones
1.322 tones

436 tones
  309 tones
304 tones

  909 tones 

5.910 tones 
640 kg/hab

Variació (%)
- 5,96 %
- 7,8 %

+4,89 %
- 3,58 %
-0,46 %

-15 %

- 6,77 %
- 7,34 %

Les xifres
2020

2.774 tones
1.435 tones

416 tones
321 tones
305 tones

1.071 tones 

6.339 tones 
593 kg/hab

El balanç de l’any 2021 situa la gene-
ració de residus en xifres molt similars 
a les anteriors a la pandèmia, amb un 
descens del 6,77% respecte a l’any 
2020. Aquestes dades confirmen que 
durant el confinament es van generar 
més residus domèstics. 

L’any passat cada habitant d’Alella 
va  produir 593 kg de residus (en lloc 
dels 640 generats l’any 2020). Van 
disminuir els residus però les xifres de 
reciclatge es mantenen com l’any ante-
rior al voltant del 56% de recollida se-
lectiva. De les 5.910 tones de residus 
domèstics generats a Alella, 3.301 és 
van recollir de forma selectiva, i 2.608 
es van dipositar als contenidors de la 
fracció resta. Totes les fraccions dismi-
nueixen, excepte el paper i cartró que 
té un increment de prop d’un 5%, deri-
vat, sobretot, de l’augment de les com-
pres per Internet. 

730 llars bonificades
L’Ajuntament incentiva des de fa anys 
les bones pràctiques en la recollida se-
lectiva amb diferents bonificacions. A 
partir del càlcul de 2021 dels tres su-
pòsits que donen dret a les bonificaci-
ons, enguany 730 habitatges gaudiran 
d’un o més reduccions a la taxa de re-

Comencen les obres de la caldera de biomassa
Aquest mes d’abril està previst l’inici 
de les obres d’instal·lació de la caldera 
de biomassa que ha de generar l’ener-
gia tèrmica necessària per cobrir les 
necessitats d’aigua calenta i de cale-
facció del Complex Esportiu Municipal 
i del Pavelló Municipal d’Esports.

El projecte té un cost superior als 
290.000 euros i serà executat i finan-
çat per la Diputació de Barcelona amb 
una subvenció del Fons FEDER. La 
nova instal·lació s’ubicarà a l’espai in-
ferior on actualment hi ha un talús i 
una escullera de roca, a l’angle format 
per l’escala que comunica amb la Pla-
ça d’Antoni Pujadas i el Pavelló. Des 
d’aquest punt sortiran les conduccions 
que duran aigua calenta sanitària i de 
calefacció als dos equipaments.

En l’àmbit local tenir una caldera de 
biomassa d’aquest volum és una opor-
tunitat per avançar cap a la sostenibili-

tat energètica i la reducció d’emissions. 
La biomassa és una font d’energia reno-
vable segura i eficient que contribueix a 
la gestió forestal i permet un estalvi im-
portant en el cost del combustible. 
Amb aquesta instal·lació es preveu un 

Un projecte de: En el marc de:Amb el finançament de:

Complex Esportiu 
Municipal

Poliesportiu 
Abelardo Vera

Bosc ben gestionat

• Producció d’estella forestal
• Prevenció d’incendis
• Llocs de treball
• Més biodiversitat
• Més espai de lleure

Bosc mal gestionat

• Risc d’incendi
• Baix rendiment
• Menys biodiversitat
• Menys espai de lleure

Caldera de 500 kW

Aprofitament del potencial calorífic:
• Rendiment > 91 %
• Control de combustió
• Recirculació de fums

Sitja d’estella

Capacitat: 57 m3

Magatzem per assegurar  
2 setmanes de funcionament

Estella forestal

• Consum anual: 291 tones
• Estalvi anual:

• Econòmic: 30.000 €
• Emissions: 246 tones de CO2

Emissions de CO2

• El CO2 és reabsorbit  
de nou pel bosc

• Emissió de partícules:  
caldera de biomassa < llar de foc

Aigua calenta  
i calefacció

• Consum tèrmic: 1.017.356 kWh 

La caldera escalfa un gran dipòsit 
que proporciona aigua calenta  
per a la calefacció i l’aigua sanitària 
de les aixetes i les dutxes.

Caldera de biomassa
a Alella 
Aigua calenta i calefacció sostenible

···································································································
La recollida selectiva es manté a l’entorn del 56%.

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

consum anual d’estella forestals de 
291 tones, que suposaran un estalvi 
econòmic anual per a l’Ajuntament 
d’uns 30.000 euros i una reducció 
d’emissions de gasos d’efectes hiverna-
cle de 246 tones de CO2 anuals. 

sidus: 604 per l’ús habitual de la dei-
xalleria (de 6 a 9 o més de 9 vegades); 
333 per formar part de la xarxa de 
compostadors casolans i 160 per ha-
ver participat en algunes de les xerra-
des, sortides i activitats de sensibilitza-
ció ambiental de la campanya Mou-te 
pels Residus. alella.cat/moutepelsresidus 

Baixen un 7% els residus domèstics 
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Audiència pública dedicada al Pla 
Parcial de La Serreta i El Pla

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

L'Ajuntament convoca la ciutadania a 
una Audiència Pública extraordinària 
sobre el Pla Parcial La Serreta i El Pla, 
que es va aprovar inicialment el 7 de 
febrer de 2019 i que està previst pre-
sentar a aprovació definitiva en el Ple 
Municipal del mes d'abril.

L'Audiència Pública tindrà lloc el 
25 d'abril a les 19:30h a l'Espai d'Arts 
Escèniques i es recomana fer reserva 
prèvia a www.alella.cat/audienciespu-
bliques. La trobada tindrà per finalitat 
explicar i informar sobre el projecte de-
finitiu de desenvolupament urbanístic, 
els diferents àmbits d'actuació i el ca-
lendari previst. Així mateix, s'informarà 
de la previsió de construcció i d'accés 
als 90 nous habitatges de protecció i, 
especialment, dels 40 habitatges soci-
als públics.

El Pla Parcial de la Serreta i el Pla 
ve definit per la màxima norma urba-

nística municipal, el Pla  d'Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM), i té la 
finalitat de guanyar sòl per equipa-
ments, oferta d'habitatge plurifamiliar i 
l'aparició d'habitatge social. El  POUM  
va  començar  a treballar-se l'any 
2004, incloent-hi diverses fases de 
participació, i es va aprovar pel Ple de 
l'Ajuntament l'any 2014 amb 12 vots  
a favor i 1 abstenció. Promogut per la 
societat Corpedificacions SL, aquest 
Pla Parcial és l'actuació urbanística 
més important contemplada al POUM, 
juntament amb el sector econòmic i 
comercial de La Miralda.

El Pla Parcial projecta la construcció 
de 198 habitatges, 90 dels quals seran 
de protecció oficial, a la zona de La Ser-
reta i un sistema d'equipaments espor-
tius a l'aire lliure a la zona del Pla que 
formarà part i completarà el recorregut 
esportiu de l’entorn de la Creu de Pedra.

Els solars sense edificar tindran 
tres mesos per fer els tancaments 
L’Ajuntament ha enviat notificaci-
ons a les persones propietàries 
d’una seixantena de solars i parcel-
les sense edificar, situades en sòl 
urbà, que no han fet els tancaments 
adequats per garantir la separació 
entre l’espai públic i el privat. El 
maig de 2021 ja es van enviar no-
tificacions al centenar de propietats 
afectades, recordant l’obligatorietat 
de fer el tancament, tal com esta-
bleix el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM), en vigor des de 
2014. En aquesta notificació s’es-
tablia un termini fins al finals de 
2021 per fer els tancaments. 
Transcorregut aquest termini i, des-
prés de realitzar les corresponents 
comprovacions, s’ha constatat que 
56 solars no han realitzat cap 
instal·lació i altres 8 han fet un tan-
cament deficient. Totes aquestes 
propietats rebran una notificació de 
l’Ajuntament en la qual s’estableix 
un termini màxim de tres mesos 
per realitzar els tancaments ade-
quats, amb l’advertiment que en 
cas d’incompliment es procedirà a 
la imposició d’una primera multa 
coercitiva de 1.000 euros. 

Trobada amb els nous veïns i veïnes
Una quarantena de persones em-
padronades en els darrers mesos a 
Alella van participar en la primera 
trobada de benvinguda als nous ve-
ïns i veïnes organitzada per l‘Ajun-
tament d‘Alella. A la recepció, que 
es va celebrar el 17 de març a la 
Sala Carquefou, es va parlar dels 
principals recursos, serveis i equi-
paments del municipi i van resoldre 
dubtes de les persones nouvingu-
des.

Subvencions a entitats 
L’Ajuntament ha obert aquest mes 
d‘abril les convocatòries de subven-
cions ordinàries i extraordinàries 
per a les entitats. Poden optar a les 
subvencions les entitats, associaci-
ons i organismes públics o privats, 
sense ànim de lucre, legalment 
constituïdes. Les ordinàries es po-
den sol·licitar fins al 23 d’abril i les 
extraordinàries fins al 30 de setem-
bre. 

L’Ajuntament considera de vital impor-
tància per al municipi el futur de l’his-
tòric i emblemàtic edifici modernista 
de La Vinícola. Per això, s’ha posat a 
treballar per tal d’analitzar totes les 
possibilitats de futur per salvaguardar 
aquest valuós patrimoni, des que els 
actuals propietaris van comunicar la 
seva voluntat de traslladar a un altre 
espai l’activitat vitivinícola. 

Donada la importància d’aquest 
edifici, des de l’Alcaldia, s’ha impulsat 
la creació d’un grup assessor, en el 
qual s’ha convidat a participar més 
d’una vintena de persones de diferents 
àmbits —arquitectura, emprenedoria, 
patrimoni, sectors socials i vitivinícola, 

sostenibilitat i medi ambient, a més de 
tècnics municipals— la majoria de les 
quals són d’Alella, però també es 
comptarà amb l’opinió de persones de 
fora del municipi. 

Està previst que el grup assessor 
pugui fer una primera reunió l’11 
d’abril. A la trobada s’analitzarà el va-
lor històric de l’edifici i la situació actu-
al i també es podrà conèixer de prime-
ra mà les propostes plantejades per la 
propietat. Aquest treball ajudarà a cla-
rificar el plantejament municipal sobre 
el futur d’aquest edifici, tot i que du-
rant el mandat actual el govern no pre-
veu portar al Ple cap iniciativa referent 
a La Vinícola. 

Un grup assessor per reflexionar 
sobre el futur de La Vinícola  
···································································································
Estarà format per més d’una vintena de persones de diferents àmbits. 

···································································································
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Obert el termini per presentar 
sol·licituds al Jutjat de Pau 
L’Ajuntament ha iniciat els tràmits 
per a l’elecció del Jutge o Jutgessa 
de Pau titular d’Alella, en substitu-
ció de Josep Sala Fores, que va co-
municar la seva renúncia al càrrec 
el passat 25 de febrer. Les persones 
interessades poden presentar les 
seves sol·licituds fins al 15 d’abril. 

Portes obertes als Pinyons 
La Llar d’Infants Municipals Els Pi-
nyons comença als preparatius del 
pròxim curs amb una jornada de 
portes obertes que es farà el 30 
d’abril, amb tres torns de visita 
10h, a les 10.45h i a les 11h. Les 
preinscripcions es faran del 9 a 20 
de maig. www.alella.cat/elspinyons. 

El Consell d’Infància ja camina
El Consell d’Infància d’Alella ha co-
mençat a caminar. El 7 de març es 
va fer la primera trobada d’aquest 
nou òrgan de participació. El Consell 
està format per 21 nens i nenes d’en-
tre 10 i 11 anys, que estudien o vi-
uen a Alella, que han estat escollits a 
partir d’un procés de participació 
entre les escoles i població d’aquesta 
edat no escolaritzada a Alella.

La Diputació inicia les obres de 
millora a la carretera BP-5002

···································································································
Les sessions es faran el 20 d’abril i el 4 i 17 de maig.

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

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

Tres xerrades per reflexionar amb la campanya 
“Front comú als robatoris”

El 30 de març va arrencar la campanya 
“Front comú als robatoris”, promoguda 
per l’Ajuntament per millorar la segure-
tat i combatre els robatoris a domicilis, 
a partir d’una reflexió conjunta amb la 
ciutadania. 

Després de l’acte de presentació —
que va comptar amb la participació del 
secretari general del Departament d’In-
terior, Oriol Amorós, i l’alcalde d’Alella, 
Marc Almendro— ara arriba el torn del 
debat i la reflexió amb les tres xerrades 
previstes per als dies 20 d’abril (sobre 
seguretat ciutadana), 4 de maig (robato-

ris a domicilis) i 17 de maig (bon veïnat-
ge). Les tres sessions compten amb per-
sonal especialitzat de diferents àmbits. 

La campanya tindrà continuïtat amb 
una sessió de diàleg obert, que es farà 
el 9 de juny en format presencial i virtu-
al, en la qual les persones que han pres 
part en alguna de les tres xerrades po-
dran fer propostes, que posteriorment 
seran valorades per persones expertes. 
Les sessions s’enregistraran i es penja-
ran al canal de Youtube de l’Ajunta-
ment. Més informació a www.alella.cat/
frontcomu.

La Diputació va iniciar a finals de març 
les obres de millora de la seguretat vià-
ria a la carretera BP-5002, en un tram 
d'un quilòmetre i mig comprès entre 
l'enllaç amb l’N-II al Masnou i el carrer 
Llorer d'Alella. L'obra, que va ser adju-
dicada per un import de 427.356 eu-
ros i un termini d’execució de quatre 
mesos. 

A Alella es regularà amb semàfor 
l'encreuament amb l’avinguda Badalo-
na i s’instal·larà enllumenat entre la 
benzinera i el carrer Llorer. També es 
pintarà de marca viària rugosa a l'eix 
de la calçada entre els PK 1,0 i 1,30.

Al Masnou es construirà un pas de 
vianants elevat al costat de la rotonda 
de l’N-II i una minirotonda al carrer Fi-
gueres, s’ampliaran voreres, s’instal-
laran semàfors al carrer Navarra i se 
substituiran les barreres metàl·liques 
de seguretat.

El traçat rectilini d'aquesta via, jun-
tament amb un volum de trànsit molt 
elevat (superior als 16.000 veh/dia) i 
un entorn periurbà genera situacions 

de risc per excés de velocitat, manca 
d’atenció i dificultats de girs a l’esquer-
ra i d’incorporacions a la carretera. 
Aquesta part de la via, està classifica-
da com a Tram de Concentració d’Acci-
dents, amb més de 90 accidents des 
de l’any 2013, 87 col·lisions i 12 atro-
pellaments.

Les obres són finançades per la Di-
putació de Barcelona amb una aporta-
ció proporcional dels dos municipis fi-
xada a partir d’un conveni signat entre 
les tres administracions. En el cas 
d’Alella, el conveni estableix una apor-
tació d’11.882 euros.

Més serveis a la línia 808

La Generalitat ha ampliat el nombre d’expedici-
ons de la línia de bus 808 Teià-Alella-El Mas-
nou-Barcelona, per facilitar una alternativa de 
desplaçament per carretera mentre s’executen 
les obres de l’estació d’Ocata de la línia R1 de 
Rodalies. Des del 7 de març l’oferta s’ha ampliat 
amb cinc expedicions més per cada sentit. 

La presentació es pot veure al canal de Youtube.
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Escape the Town, un joc per conèixer
la història i el patrimoni d’Alella
·······················································································································································
És un producte turístic pensat per atreure nous públics, enfortir el sentiment de pertinença i promocionar el municipi. 

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

El municipi d’Alella ofereix des 
d’aquest mes d’abril una nova ex-
periència turística. Es tracta de 
l’Escape the Town, una versió 
adaptada d’un escape room però 
a l’aire lliure, on mitjançant una 
experiència lúdica i engrescadora, 
els visitants coneixeran la història 
i el patrimoni del poble. Aquest 
nou producte turístic incorpora la 
gamificació que consisteix a utilit-
zar tècniques pròpies dels jocs per apli-
car-los a entorns no lúdics i adaptar-los 
a suports digitals. El contingut s’ha tre-
ballat de manera transversal des de la 
Regidoria de Turisme i Identitat, amb 
la supervisió històrica i patrimonial de 
la Biblioteca Ferrer i Guàrdia.

L’Escape the Town d’Alella està 
pensat tant per a públic de fora com 
per a veïns i veïnes d’Alella. Seguint 

amb les línies de treball marcades pel 
Pla Estratègic de Turisme 2021-2025, 
amb la implementació d’aquest nou 
producte turístic, l’Ajuntament vol 
atraure altres perfils de visitants, que 
potser no els resulta atractiu una visita 
guiada patrimonial, però sí un room es-
cape. Al mateix temps, es pretén enfor-
tir el sentiment de pertinença de la po-
blació local i afavorir que tant visitants 
com locals, passegin pels carrers d’Ale-

lla, consumeixin altres serveis (res-
tauració, comerç...) i coneguin els 
principals equipaments del muni-
cipi.  

El joc proposa la superació de 
diverses proves, a partir de pistes i 
enigmes amagats a vuit indrets em-
blemàtics del municipi. Jugant pels 
carrers del centre es podran resol-
dre els enigmes i descobrir els ra-
cons més especials, la història i la 

tradició vitivinícola del poble.   
L’Escape the Town té una durada 

aproximada de 100 minuts i es pot fer 
cada dia de l’any i a qualsevol hora. El 
preu és de 30 euros per equip de 2 a 4 
persones. Només cal descarregar-se 
l’app i comprar l’experiència a través del 
web escapethetown.es. L’aplicació està 
disponible en quatre idiomes: català, 
castellà, anglès i francès. 

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

Els Relats des d’Alella tindran 
l’empremta de Mercè Giralt 
El concurs de Relats des d’Alella tindrà 
a partir d’aquest any 2022 un valor afe-
git: el reconeixement i el record a l’es-
criptora alellenca Mercè Giralt. L’obra 
guanyadora dels relats rebrà el nom 
d’aquesta important figura del món de 
la cultura que va deixar una empremta 
tan important al municipi.

El concurs és obert a totes les per-
sones majors de 60 anys residents a 
Alella. El tema dels treballs és lliure, en 
prosa i pot ser escrit en català o en cas-
tellà. Els relats s’han de lliurar abans 
del 9 de maig a la Biblioteca Ferrer i 
Guàrdia —de dilluns a divendres, de 
15 a 20 hores, i divendres i dissabte, 
de 10 a 13.30h— i també es poden 
enviar per correu electrònic b.alella.
fg@diba.cat. 

El relat guanyador es donarà a co-
nèixer el 27 de maig a les 11.30h, en el 
transcurs de l’acte “Paraules des d’Ale-
lla”, en què les persones participants 
posaran veu al seu relat, dins del pro-
grama de la Festa de la Gent Gran que 
se celebrarà del 23 al 29 de maig.

Inscripcions a la Festa de la Gent Gran
Del 26 d’abril al 13 de maig es poden 
fer les inscripcions al 80è Dinar d’Ho-
menatge a la Vellesa (Oficina de Turis-
me) i a les activitats de la Festa de la 
Gent Gran (a www.alella.cat/festagent-
gran). Les parelles que enguany fan 50 
anys de casades poden apuntar-se 
abans del 6 de maig a l’OAC i a Can 
Gaza, per rebre el reconeixement de les 
noces d’or. www.alella.cat/festagentgran

Can Manyé està de celebració
Propostes artístiques exposades i li-
derades des de Can Manyé han es-
tat premiades amb diferents reco-
neixements. El projecte “Guardar a 
fora” de Perejaume, nominat junta-
ment amb l’“In_cert”, ha rebut el 
premi de l’Associació Catalana de 
Crítica d’Art. “Registre Pendents”, 
de Jordi Guillumet i Mònica Rosselló 
ha estat guanyadora del premi Foto-
Canal que atorga la Comunitat de 
Madrid. A més, l’artista Manel Es-
clusa, que va exposar l’any 2017 al 
centre, ha rebut el Premi Honorífic a 
la Trajectòria GAC 2022.

El Club Futbol Alella rebrà la 
Medalla d’Or pels seus 100 anys
El Ple municipal del 31 de març va 
aprovar per unanimitat concedir la 
Medalla d’Or al Club Futbol Alella 
amb motiu del centenari i atorgar-li 
una subvenció extraordinària per a la 
celebració, que es farà el 22 d’abril. 
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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 La ciutadania decideix 

El Pla d’Ordenament Urbanístic del 2014 ha de-
mostrat ser una eina problemàtica des de la seva 
aprovació. La bona fe dels regidors i regidores en 
aprovar aquest pla no és suficient per mantenir-la 
arrel de la multitud de problemes que està generant.

Diverses sentències han tombat el planejament, 
com els Plans de Millora Urbana discontinus, per 
exemple el desenvolupament de la CRISON i les 
finques de Can Bragulat i Can Viló o el carrer Lleida 
i La Gaietana.

O les contínues modificacions de POUM que 
aquest govern es veu obligat a portar a terme per 
redreçar els errors del mateix. I per descomptat, al 
creixement desbocat que patirem a curt termini amb 
tots els projectes que s’aprovaran properament.

Junts volem retornar a la ciutadania la decisió 
de quin poble volem: volem un poble farcit de no-
ves construccions i espais artificials de dubtosa uti-
litat a curt i mig termini? Volem un poble farcit de 
nous habitatges que no cobriran les necessitats ha-
bitacionals d’aquells que no tenen prou recursos?

O per contra,  busquem un creixement més sos-
tenible en el temps que ens permeti trobar soluci-
ons més ecològiques, com per exemple el canvi de 
densitats en el número d’habitatges sense necessi-
tat de més construcció?

En política, no tot s’hi val

Darrerament estem veient com alguns grups polí-
tics del consistori i altres persones individuals que 
malden per tornar-hi a entrar, han iniciat ja la cur-
sa de les municipals de l’any vinent. Això -del tot 
legítim per altra part- alguns ho estan fent a cop 
de mentides i tergiversant la realitat a consciència. 
Aquestes són unes pràctiques, la mentida i la ter-
giversació interessada, que avorrim de totes totes. 

Aquesta manera de fer ara l’estan aplicant a 
l’àmbit urbanístic. El Pla Parcial de La Serreta, els 
sectors del c/ Lleida/Gaietana, la Crison, La Miral-
da, els “Plumeros”... tots ells estaven ja previstos al 
POUM que, no ho oblidem, va ser aprovat el 2014 
pel Ple municipal amb 12 vots a favor i una abs-
tenció, després de 10 anys de feina i amb els cor-
responents processos participatius. Ara alguns fan 
veure que no sabien res... El POUM incloïa uns ob-
jectius de poble a mitjà/llarg termini que continuen 
plenament vigents: preservar 2/3 parts del terme 
municipal com a no urbanitzable, preveure l’apa-
rició de sòl per a equipaments, fer aparèixer oferta 
d’habitatge plurifamiliar, tan escàs al poble i, molt 
important, aconseguir habitatge social per donar 
opcions, entre d’altres, a que el nostre jovent no es 
vegi obligat a marxar del poble davant l’impossibi-
litat de trobar habitatge assequible. I aquests ob-

La decisió és molt important i el govern s’enroca 
emparant-se en una norma que des del seu inici ha 
generat força conflictes doncs, com s’està poden 
constatar,  ha estat mal feta.

Hem demanat la caducitat del procés d’aprova-
ció del Pla de la Serreta. En 3 anys no han resolt les 
al·legacions presentades per la ciutadania (més de 
40). Veurem properament la seva resposta.

El  POUM no és un llibre sagrat. El POUM està 
mal fet, tot i el carinyo i esforç que si pogués posar 
en el seu moment. 

Estem a temps de redreçar un mal futur pel 
nostre poble. Estem a temps per a que les veïnes i 
veïns d’Alella decidim què volem.

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 

jectius no han canviat. Per més que alguns diguin 
que la pandèmia i la crisi obliga a repensar-ho tot, 
aquestes necessitats continuen existint i per això 
és responsabilitat de qui governa tirar endavant els 
mecanismes que permetin anar-les cobrint progres-
sivament en els propers anys.   

La darrera mentida té a veure amb La Viníco-
la. El nostre grup no hi vol construir pisos. El que 
volem fer com a govern municipal responsable és 
vetllar perquè l’edifici, patrimoni històric del poble, 
no acabi com la Torre del Governador, caient a tros-
sos durant anys. Cal trobar-hi alternatives de futur i 
per això hem constituït un grup ciutadà multidisci-
plinari que n’estudiarà les opcions, essent així que 
en aquest mandat no s’aprovarà cap modificació i 
treballarem per buscar grans consensos. 

En política local, fer una oposició constructiva 
i honesta requereix una feina continuada: treballar 
a fons, informar-se, participar, fer propostes cons-
tructives i treballades més enllà del titular... Pel que 
hem vist fins ara, no tothom està disposat a fer-ho, 
això de treballar. En canvi ara, a un any de les elec-
cions, alguns farien el que fos per esgarrapar un 
grapat de vots.

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 POUM

Seguint l’estela de l’anterior full, entenem que Ale-
lla ha de tenir un creixement sostenible, i  molt con-
tingut i respectuós amb l’essència del nostre poble. 

El POUM que tenim actualment vigent, es va 
aprovar l’any 2014. Una aprovació que va obtindré 
la majoria absoluta i on tan sols hi va haver una 
abstenció; la del grup municipal Gent d’Alella. 

Això és el que hi ha, i és molt difícil de poder 
canviar-ho.

Però la paraula difícil no vol dir impossible. La 
realitat que tenim ara al 2022 no és ni de bon tros, 
la realitat que teníem quan es va aprovar el POUM. 
(pandèmia, crisis econòmiques, mancances i dete-
rioraments mediambientals,  guerra europea,....). 
Tot això hauria de servir per a fer-nos reflexionar.

Si donem un cop d’ull a l’últim Ple de març, 
es van portar uns modificacions del POUM en els 
barris del carrer Lleida,  Gaietana. Per al nostre 
Grup municipal, modificacions molt vinculades a 
la imminent aprovació definitiva dels sectors de la 
Serreta i El Pla.

Tots els grups de l’oposició i el Grup de Gent 
d’Alella, vam demanar de enrederir aquesta apro-
vació i donar temps a poder reflexionar, per poder 
d’aquesta manera intentar fer alguns canvis el mà-
xim de racionals possible i el màxim de consensu-

Mark Ullod 
ullodlm@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

L’explosió urbanística 

Per a Alternativa per Alella-CUP, l’urbanisme és l’eina 
pública de gestió i ordenació del territori des d’una pers-
pectiva global i integradora. L’atomització de l’antiga 
àrea de Sostenibilitat en tres regidories (Urbanisme, 
Habitatge i Medi Ambient) contradiu aquests prin-
cipis i dificulta l’assoliment d’objectius satisfactoris.   
L’urbanisme ha d’estar netament al servei del bé 
comú i ha de ser respectuós amb el medi, el pai-
satge i les persones que hi viuen. Ha de ser, tam-
bé, un instrument obert a la ciutadania i a la par-
ticipació dels agents socials de caràcter popular, 
en contraposició als interessos dels especuladors. 
A més, en el cas d’Alella, l’urbanisme ha d’inte-
grar l’activitat agrària i ha de ser especialment 
sensible al patrimoni històric i arquitectònic. 
Des d’Alternativa per Alella-CUP seguim atenta-
ment la tramitació de llicències i expedients urba-
nístics. Fruit d’aquesta supervisió, hem presentat 
diversos plecs d’al·legacions als projectes de la 
Serreta-El Pla, la Biblioteca i cal Governador. El 
nostre esperit és tothora constructiu, amb l’ànim 
de formular reflexions i d’oferir solucions que ens 
acostin més al poble que volem per al futur, tot i 
que no sempre rebem resposta per part del Govern. 
A la Serreta, per exemple, vam reivindicar el liderat-
ge públic de l’actuació (a través del sistema de coo-

ats amb la gent del poble. 
Entenem que Esquerra és coherent amb els 

seus ideals i propòsits de reestructuracions urba-
nístiques, i per tant vol aprovar l’actuació a La Ser-
reta, ja que sempre ha estat favorable a fer-ho, com 
ja van avançar en el seu programa de les últimes 
eleccions i com ja van confirmar en l’últim ple.

En el mateix ordre, Gent d’Alella per tant , no 
es pot posicionar diferent al que ha pensat sempre. 
Sempre hem estat en desacord amb aquestes ac-
tuacions urbanístiques, i per tant també és de total 
coherència que ho reflectim i ho defensem.

Salut i Pau!

peració previst al POUM), vam denunciar les greus 
mancances de l’estudi econòmic i financer presentat 
per la promotora i vam detectar que el pla parcial 
aprovat pel Govern contenia 24 habitatges socials 
menys que els consignats a la memòria social del 
POUM. A la zona esportiva del Pla reclamen que 
s’hi faci una planificació estratègica que tingui en 
compte les necessitats territorials del Baix Mares-
me, amb la idea d’incrementar la rendibilitat soci-
al de les instal·lacions i de mancomunar-ne l’ús. 
A cal Governador plantegem la necessitat imperio-
sa que es resolgui l’enllaç del passeig de Marià Es-
trada amb la carretera, i exigim que l’Ajuntament 
obtingui com a cessió obligatòria una part dels 
jardins o bé que destini els 200.000 euros proce-
dents del 10% de l’aprofitament mitjà a l’adquisi-
ció del llac dels Escolapis, amb la finalitat de sal-
vaguardar el vincle emocional de la finca amb el 
poble i de garantir l’interès general de l’operació. 
En el capítol d’equipaments, apostem inequívoca-
ment per la nova Biblioteca, però volem que es man-
tingui la fesomia del torrent Vallbona mitjançant la 
conservació dels murs de can Casas i can Ferran, i 
que es garanteixi un itinerari accessible al voltant de 
l’antiga fàbrica de pintures per a les persones amb 
mobilitat reduïda. 

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 Allô alcalde?

S’acumula la feina, s’esgota el temps i s’acaba la 
paciència de la gent, aquesta és una constatació 
que podem extreure veient els vídeos de les audièn-
cies públiques que ha fet l’alcalde amb els veïns i 
veïnes dels diferents barris i nuclis d’Alella. 

Per exemple, a l’audiència amb el Centre Urbà, 
Rost, Sot del Marquès, Cal Vell, Garrofers, Vallbo-
na i Can Vera, la ciutadania que hi ha participat 
s’ha queixat de diversos problemes sobre l’arbrat, 
els contenidors de brossa, l’abocament de volumi-
nosos, l’excés de velocitat a alguns carrers, la peri-
llositat per als vianants en d’altres, l’incompliment 
de les normes de circulació per part d’alguns con-
ductors, la macro urbanització de la Serreta, el futur 
del celler Alella Vinícola, les deficiències del barri 
del Rost, etc.. Quasi tots els problemes esmentats 
venen de lluny i sembla ser que la majoria d’ells 
també estan lluny de ser solucionats. 

Podem dir que és cert que el Govern municipal 
d’ERC escolta la ciutadania per infinitat de canals, 
però malauradament podem també comprovar que 
aquest Govern no aconsegueix resoldre molts dels 
problemes, les necessitats o les demandes, que les 
persones compromeses amb una millor qualitat de 
vida, fan arribar a l’Ajuntament. 

Tenim la sensació que la gent vol menys disser-

Cristóbal Zueras
zuerasrc@alella.cat
670 981 203
facebook.com/
AlellaSocialista
Twitter: @PscAlella

La Serreta i el Pla de ERC 

En estas fechas vuelve a salir a la palestra la ne-
cesidad o no de alterar el ecosistema de Alella, si 
es necesario o no construir en vertical, porque esta 
es la política de ERC, crecer en densidad por m2, 
donde hay 1200 m2 de terreno se pueden construir 
4 casas o incluso vivienda plurifamiliar…pero, hay 
tanta demanda? Es necesario?... porque tenemos 
mas de 400 viviendas vacias.

Todos somos conocedores del precio de la vivi-
enda en Alella, y de los precios de alquiler…en este 
aspecto el problema es mayor ya que el 85% de la 
vivienda es unifamiliar (casas) y la oferta de alquiler 
es escasa y elevada.

Las políticas de limitar el alquiler han fracasado 
en Barcelona y Cataluña, ya que ha disminuido la 
oferta del mismo y han llevado a un alza en los 
precios ..

En Madrid, la política de construcción de vivien-
da pública y de alquiler social, han conseguido sin 
limitar los precios que estos bajen, porque es la úni-
ca manera de contener los precios,  la de aumentar 
la oferta de vivienda  pública.

Entonces, cual es el problema?....Hace falta 
más vivienda pública en Alella? Hay demanda de 
la misma? Es necesario construir en vertical cientos 
de pisos para tener un 30% de alquiler protegido?

El equipo de gobierno tiene un problema, el an-
terior alcalde ya anunció el macroproyecto de La 
Serreta  y parece que va a salir adelante en el ple-
no del mes de Abrl, ya que ERC lo llevaba en su 
programa electoral… y esta decisión choca con la 
actual voluntad de los alellenses.

Desde Ciudadanos creemos que la vivienda pú-
blica es necesaria y asi lo hemos exigido muchas 
veces en el Parlament para dar cumplimiento a la 
ley de vivienda de Cataluña que exige llegar a un 
15% de vivienda protegida en nuestra comunidad, 
pero quizás en Alella se puede hacer de otra mane-
ra, quizás en proyectos más pequeños, como los 4 
pisos de la residencia de los maestros.

Toni Bernal
bernaltj@alella.cat
689 019 367

tacions i més solucions per part de l’Ajuntament. 
Menys paraules i més fets.

Finalment, hi ha molta preocupació a alguns 
barris davant el futur fort creixement urbanístic a 
les zones de La Serreta i de la Miralda (uns 264 pi-
sos en total) i, a més, es posa en dubte que aques-
tes noves promocions serveixin per donar resposta 
a les necessitats d’habitatge de la gent del poble. 

La ciutadania ha preguntat i ha parlat, però 
moltes de les respostes de l’alcalde no agraden a 
tothom.

Ho escolta alcalde?

Jose Antoni Bernal
portaveu del grup municipal

Ciutadans 

Cristóbal Zueras Rosales
portaveu del grup municipal

Alella Primer-PSC  
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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 i l’Instagram 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 24 DE FEBRER DE 2022.  Consulteu les vídeo actes a www.alella.cat/plens   

Declaració institucional sobre el conflicte a Ucraïna.
El Ple va aprova, amb caràcter d’urgència, l’adhesió de 
l’Ajuntament a la declaració institucional sobre el conflicte 
a Ucraïna del Fons Català de Cooperació al Desenvolupa-
ment i la Xarxa d’Alcaldes i Alcadesses per la Pau de Cata-
lunya. Es demana la desescalada del conflicte i una aposta 
per la desmilitarització a la zona i per l’establiment d’un 
diàleg enfocat a la construcció de pau. A la declaració 
s’apel·la a la comunitat internacional, en especial a la Unió 
Europa, a adoptar un paper de mediació per preservar la 
vida i els drets humans de tota la ciutadania de la regió. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A, JxCAT, 
AA-CUP i AP-PSC i l’abstenció de Cs.
El Ple aprova el Pla de Millora Urbana de Cal Duch
El Ple va aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana 
(PMU) per a l’ordenació i implantació d’ús hoteler a Cal 
Duch.  El PMU planteja la rehabilitació de l’edifici existent 
per reconvertir-lo en un establiment hoteler amb 14 habita-
cions i un restaurant en planta baixa, dotant al conjunt d’un 
caràcter singular i significatiu, així com adequar la relació 
amb el seu entorn. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A, JxCAT, Cs 
i AP-PSC i el vot en contra d’AA-CUP.

Delegació de competències a la Junta de Govern. 
El Ple va aprovar delegar la competència per a la impo-
sició de sancions derivades d‘accions o omissions tipifi-
cades com a greus i molt greus, que correspon al Ple, a 
favor de la Junta de Govern Local.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i Gd’A, l’absten-
ció de Cs i el vot en contra de JxCAT, AA-CUP i AP-PSC. 
El Ple aprova el Pla Local de Joventut 2022-2025.
El Ple va aprovar el Pla Local de Joventut 2022-2025, 
el full de ruta que estableix les línies estratègiques d’ac-
tuació municipal a través de tres eixos: aixecar el vol, 
viure millor, Alella jove i diversa. Inclou la transversali-
tat, participació i interseccionalitat de les polítiques pú-
bliques juvenils i incorpora mecanismes de comunicació 
i avaluació.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A i AP-PSC, 
l’abstenció de Cs i el vot en contra de JxCAT.
Declaració institucional sobre el Dia de la Dona
El Ple va aprovar una declaració institucional transacci-
onada pels grups municipals ERC+SxA, Gd’A i JxCAT, 
referent a la commemoració del Dia Internacional de 
les Dones.
Aprovat per unanimitat. 

http://www.alella.cat
http://www.alella.cat/tramits
http://www.alella.cat/tramits
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Serveis

TAXI A DEMANDA   Tel. 900 696 566 
Servei de taxi al preu de 2€ De dilluns a divendres de 7 a 20 h.  
Per a majors de 65 anys i persones amb discapacitat. La resta d’usuaris amb un límit de 6 viatges anuals.

CENTRALETA DEL SERVEI DE TAXI   Tel. 93 540 13 86

TAXIS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: ABRIL- MAIG 

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
1 de maig                                  GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
7 i 8 de maig                             MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
14 i 15 de maig                BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
21 i 22 de maig                           GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
28 i 29 de maig                          MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

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

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

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

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

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

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

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

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

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95

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

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

DEIXALLERIA
93 555 86 99
www.ladeixalleria.cat 

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

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

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

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

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS
93 555 55 09

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

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS ABELARDO VERA 
93 540 19 93

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

SERVEIS SOCIALS 
93 540 63 07

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
681 244 234

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

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

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

Properes sessions DNI electrònic: 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 12 al 17 d’abril de 2022 (15 d’abril, tancat) i del 10 al 15 de maig.
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. 21 de maig - 22 d’octubre, de 10 a 13h. Consulteu www.alella.
cat/didaltruck 

Plaça de l’Ajuntament.  9 d’abril - 19 de juny - 18 de setembre - 19 de novembre, 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 30 d’abril “Dimonis”, de Cabosanroque
Dissabte 30 d’abril. 12.30h Tancament de l’exposició, amb 
l’antropòleg Gerard Horta i els artistes, Laia Torrents i Roger Aixut

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

Exposicions a Can Manyé

10.30h Final del carrer Salvador Espriu (Alella Parc)*
Activitat familiar. Oriol l’esquirol. Conte-gimcana. alella.cat/turisme

9h Pista d’entrenament d’atletisme
2a Trail Solidària Serramarina. serramarinaalella.wordpress.com/ 
Organitza: CE Serramarina amb la col·laboració de l’Ajuntament. 

Diumenge 1 de maig

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Taller. Un viatge per la història en clau feminista. alella.cat/diadones

17.30h Can Lleonart*
Taller de cuina. Arròs i altres cereals de primavera. alella.cat/canlleonart. 

Dimecres 6 d’abril

19h Plaça de l’Ajuntament*
La dansa surt al carrer per celebrar el Dia Internacional de la Dansa. 

19h Can Lleonart*
Tast. Harmonies de maduixes del Maresme . alella.cat/canlleonart.

Dijous 28 d’abril

De 17 a 21h Can Lleonart*
Banc de sang. Apunta’t a donarsang. gentcat.cat

Divendres 8 d’abril 

10.30h Oficina de Turisme*
Itinerari. Les masies d’Alella. alella.cat/turisme

17h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
CineXic. Bon dia, món! alella.cat/espaialella

Diumenge 10 d’abril

19h Sala Carquefou de l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Tertúlia en primera persona. La guerra a Ucraïna des d’una identitat 
compartida, amb Anastasia Míshina. alella.cat/tertuliescooperacio

Dimecres 13 d’abril

19h Sala Carquefou de l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Xerrada: autoconsum elèctric. alella.cat

19h Can Lleonart*
Tertúlia. Què passa al voltant de la taula? alella.cat/canlleonart. 

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. Fugir era el més bell teníem, de Marta Marín-Dòmine. 

Dijous 7 d’abril

De 8 a 21h Àfrica, pl. Antoni Pujadas, Pl. Ajuntament i La Porxada*
Sant Jordi. Parades de roses i llibres. alella.cat/santjordi

De 10 a 12.30h Plaça de l’Ajuntament*
Sant Jordi. Micro obert, espais de lectura, debats i reflexió, espectacle 
familiar Sóc un pallasso, conta contes. alella.cat/santjordi

11.30h Can Lleonart
Sant Jordi. Lliurament 1r Concurs de Poesia, Alella Poble Cuidador. 
Organitza: Alella Poble Cuidador i Ajuntament d’Alella

Dissabte 23 d’abril

18h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Teatre. Jo vaig amb mi, amb Vania Produccions. alella.cat/espaialella

12h Oficina de Turisme*
Diumenges de Vins. Bouquet d’Alella i La DO. www.alella.cat/turisme

12h Oficina de Turisme*
Diumenges de Most. Els colors del vi. www.alella.cat/turisme

Diumenge 24 d’abril

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

Dissabte 9 d’abril  

18h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella
Conferència. Economia de guerra o economia per a la transformació so-
cial? L’oportunitat dels Next Generation al territori, amb Ernest Urtasun.
Organitza: Col·lectiu Tres Pobles

Dimarts 12 d’abril 17.30h Can Lleonart* 
Taller de cuina. Carns senzilles i gustoses. alella.cat/canlleonart

18h Can Manyé*
El camí que va de l’autor a l’oient, amb Josep Pedrals. Activitat a 
l’entorn d’Espais de Poesia. alella.cat/canmanye

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Xerrada. Els residus municipals a Alella. alella.cat/moutepelsresidus

Dimecres 27 d’abril

12h Plaça d’Antoni Pujadas*
Ofrena floral d’homenatge a la República. 

Dijous 14 d’abril  

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Canta’m uns contes, conta’m cançons, amb la Coral Municipal. 

18h Espai d’Arts Escènic Casal d’Alella*
Tertúlia-col·loqui. Conversem amb Albert Espel, un dels productors de 
la pel·lícula Mediterráneo, i Nicolás Migueiz, d’Open Arms. 

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

Dimarts 26 d’abril

10h Can Lleonart*
Taller floral. Cistells o tasses amb flors seques. alella.cat/canlleonart.

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Taller floral. Cistells o tasses amb flors seques. alella.cat/canlleonart. 

20h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Taller amb Alba Castellví, basat en el llibre Un cistell de cireres.

Divendres 29 d’abril

7.30h Can Lleonart*
Sortida. Els pous de glaç de Can Salomó, a les Gavarres. alella.cat/
canlleonart. 

19h Sala Carquefou de l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Xerrada. Vivim amb seguretat? alella.cat/frontcomu

Dimecres 20 d’abril

14h Sessió virtual*
Cafè temàtic. Adéu al bolquer! alella.cat/elspinyons

19h Can Gaza*
Sant Jordi. La liada. Teatre, debat, sopar i festa. alella.cat/santjordi

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Acte de reconeixement al Club Futbol Alella en el seu centenari.
Organitza: Club Futbol Alella i Ajuntament d’Alella 

Divendres 22 d’abril

Del 25 d’abril al 8 de maig
“A pie de valla. Frontera Sur”, del fotoperiodista José Antonio Sempere. 

Exposició a Can Lleonart 



DIVENDRES 22 D’ABRIL

La Liada 2.0. Activitat adreçada a adolescents i joves

DISSABTE 23 D’ABRIL

Parades de roses i llibres
Expressa't per Sant Jordi
Activitats de La Tribu 
I Concurs de Poesia lliure per Sant Jordi
Sóc un pallasso! de Claret Clown
Contacontes: Emocions

DIUMENGE 24 D’ABRIL

Teatre familiar Jo vaig amb mi

Sant Jordi 
23 d’abril
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Inscripcions a alella.cat/frontcomu

Front comú als robatoris
Xerrades per reflexionar

Vivim amb seguretat?
20 d’abril a les 19 h a l’Espai d’Arts Escèniques

Com afrontem els robatoris?
4 de maig a les 19 h a l’Espai d’Arts Escèniques

Bon veïnatge, accions i mesures
17 de maig a les 19 h a l’Espai d’Arts Escèniques


