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L’Ajuntament aprova el Pla de 
Transició Energètica. 

15 anys d’Espais de Poesia, del 20 al 
29 de maig.

Les entrades del Festival d’Estiu es 
posen a la venda l’1 de juny. 

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
AJUNTAMENT D’ALELLA
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El Club Futbol Alella rep la Medalla d’Or que atorga 
l’Ajuntament com a primera entitat centenària del municipi. 

Cent anys fent equip
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Alella més sostenible

EDICIÓ I COORDINACIÓ:
Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament d’Alella
D.L. B-17963-84    Imprès amb paper reciclat

Feu-nos arribar els vostres dubtes o suggeriments a alella.comunicacio@alella.cat, consulteu www.alella.cat 
i alellAPProp i seguiu-nos a facebook,  twitter, instagram i youtube. 

Des de l’any 2019 s’ha potenciat la sostenibilitat des d’una pers-
pectiva ambiental: la recollida i tractament de residus, la gestió 
energètica pública, la potenciació de les energies renovables, la 
reducció d’emissions, el futur del sector agrari al municipi, etc.

Totes aquestes iniciatives ens permeten impulsar la lluita contra 
el canvi climàtic des del món local, demostrant amb fets el nos-
tre compromís amb el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per a 
l’Energia i el Clima renovat al Ple Municipal del passat març.

En aquest context, hem procedit a calcular la petjada de carboni 
de l’Ajuntament i hem aprovat un Pla de Transició Energètica 
que ens guia cap a la reducció d’un 55% de les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle a Alella l’any 2030. 

En l’àmbit de l’eficiència energètica i les energies renovables 
hem volgut donar exemple des del mateix Ajuntament, contrac-
tant una gestora energètica que analitza els consums i problemà-
tiques per proposar millores en el consum energètic públic. 
També cal afegir la important aposta per les energies renovables 
amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’Escola Fabra i, 
pròximament, a l’edifici de les Antigues Escoles Fabra. A més, ja 
han començat les feines per construir una segona caldera de bi-
omassa que donarà servei al Complex Esportiu i al Pavelló. I en 
paral·lel, estem redactant diferents projectes de millora d’eficièn-
cia als equipaments municipals de Can Gaza, Can Lleonart i a 
l’edifici de l’Ajuntament.

Un altre àmbit a destacar especialment és el de residus, on s’han 
dut a terme algunes iniciatives emmarcades en la campanya 
Mou-te pels residus i millores en la recollida, així com l’activació 
del canal whatsapp per comunicar incidències del servei i pro-
gramar la recollida de voluminosos o restes verdes (serveis que 
s’han vist augmentats). També s’han engegat accions pedagògi-
ques, com la campanya Mou-te pel Zero, xerrades, tallers o visi-
tes a les plantes de reciclatge, juntament amb la consolidació de 
la Reparatruck o la DidalTruck. 

Aquests anys també han servit per posar la mirada en el futur: 
cap a quin model de recollida de residus hem d’anar els pròxims 
anys? Aquesta serà una decisió a prendre el proper mandat amb 
el màxim consens possible, però en aquests moments ja tenim 
tota la diagnosi, dades i opcions preparades per ser analitzades 
i debatudes. Actualment, Alella té molt bones dades de recollida 
selectiva que ens situen a l’entorn al 56%. Tanmateix, aquestes 
dades no són suficients i hem de continuar millorant.

Amb la vostra col·laboració, continuem avançant cap a una Ale-
lla més sostenible.
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El CF Alella celebra el seu centenari
···································································································
L’Ajuntament concedeix al club la primera Medalla d’Or d’Alella que 
s’atorga a una entitat per assolir els cents anys de dedicació al poble. 
···································································································

El 22 març es va donar el tret de sorti-
da als actes de celebració del centenari 
del CF Alella, la primera entitat del mu-
nicipi que assoleix aquesta fita. L’acte 
va reunir a l’Espai d’Arts Escèniques 
Casal d’Alella, més d’un centenar de 
persones vinculades al club, com a es-
portistes o com a membres de les dife-
rents directives. També va servir per fer 
públic el reconeixement de l’Ajunta-
ment a l’entitat amb el lliurament de la 
Medalla d’Or d’Alella, la primera que 
atorga el Consistori, una concessió que 
va ser aprovada per unanimitat de tots 
els grups municipals en el passat Ple 
del 31 de març, amb motiu dels cent 
anys d’existència dedicats a la promo-
ció, manteniment i difusió del futbol a 
Alella, en benefici dels seus ciutadans i 
ciutadanes i al servei de l’esport en ge-
neral. El Ple també va aprovar per una-
nimitat una modificació pressupostària 
per concedir una subvenció extraordi-
nària de 6.000 euros a l’entitat per a la 
celebració del centenari. 

L’alcalde d’Alella, Marc Almendro, 
va destacar la labor esportiva i social 
realitzada pel club al llarg de tots 
aquests anys. “Vosaltres com a club, 
sou un important agent del nostre po-
ble”, va dir l’alcalde, remarcant els va-
lors que transmet la pràctica esportiva. 
“A través de l’esport es fa salut, però 
també s’aprenen valors i principis com 
el valor de treball en equip, del compro-
mís, de la implicació, de la superació, 
el valor de saber perdre, de donar-lo 
tot, del respecte, de l’exemplaritat... 
són valors que s’aprenen jugant al fut-
bol. Sou una escola de persones, de 
ciutadans i ciutadanes, d’alellencs i 
alellenques, teniu tot el meu reconeixe-
ment i un gran agraïment en nom del 
poble d’Alella, teniu l’Ajuntament al 
vostre costat”, va remarcar Almendro 
per acabar el seu discurs. 

A l’acte, conduït pel periodista Eu-
dald Serra, també va participar el re-
presentant territorial a Barcelona, Jo-

anunciar durant el seu discurs, la vo-
luntat de recuperar el torneig del vi que 
tradicionalment coincidint amb la diada 
de l’11 de Setembre. Més informació 
sobre el programa del centenari i la his-
tòria del club a acfalella.cat.

sep March, i es va fer un reconeixement 
als socis de més antiguitat i als expresi-
dents del club. També es va projectar 
un vídeo amb un recorregut d’imatges 
destacades del segle de vida de l’entitat 
i es va presentar la samarreta comme-
morativa del centenari. 

Programa d’activitats 
El president de l’entitat, Dani Gil, va 
donar a conèixer les diferents activitats 
previstes per a la celebració del cente-
nari, en les quals destaquen un torneig 
de futbol 7 i futbol 11, que es durà a 
terme els dies 10, 11 i 12 de juny, en 
el qual les diferents categories de 
l’equip alellenc s’enfrontaran amb els 
millors planters de Catalunya (FC Bar-
celona, RCD Espanyol i molts clubs 
més). A més de la celebració esportiva, 
també s’ha programat una festa popu-
lar d’aniversari. Serà el 18 de juny a 
l’Hort de la Rectoria, des de primera 
hora de la tarda i fins ben entrada la 
matinada, amb activitats per a tots els 
públics, música en directe, la projecció 
del vídeo del centenari i menjar i begu-
des per a les persones assistents. Gil va 

Actes del centenari
Torneigs de futbol 11 i futbol 7 al Camp 
d’Esports Municipal 

Partits de futbol 11: 
Divendres 10 de juny, de 17.30 a 22h. 
Dissabte 11 de juny, de 17 a 19h. Diumenge 
12 de juny, de 9 a 11h i de 18 a 20h.  

Partits de futbol 7: 
Dissabte 11 de juny, de 9 a 17h. Diumenge 
12 de juny, d’11 a 17.20h. 

Festa popular del centenari a l’Hort de 
la Rectoria. Activitats per a tota la família, 
música en directe, projecció del vídeo del 
centenari, servei de menjar i begudes i molt 
més. 
Dissabte 18 de juny, a partir de les 16h.

L’alcalde, Marc Almendro, va fer el lliurament de la Medalla l’Or d’Alella a la primera entitat centenària del municipi.
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Recta final del Pla Parcial de La Serreta i el Pla 

Aprovat inicialment el PMU 
dels Plumeros-Can Blai 

Aprovació provisional del PMU de 
La Gaietana i el carrer Lleida 
El Pla de Millora Urbana de La Ga-
ietana i el carrer Lleida arriba al fi-
nal de la tramitació. El Ple de març 
va aprovar provisionalment la mo-
dificació puntual del POUM 
d’aquests àmbits, després de supe-
rar el tràmit d’exposició pública 
sense que s’hagin presentat al-
legacions, i pendent de l’aprovació 
definitiva de la Generalitat. El canvi 
urbanístic es va aprovar amb els 
vots a favor d’ERC+SxA, l’absten-
ció de Cs i el vot en contra de Jx-
CAT, AA-CUP, Gd’A i AP-PSC. 

Enllestides les obres d’alineació 
del carrer de Santa Madrona 
L’Ajuntament va enllestir a l’abril les 
obres de millora i alineació del carrer 
de Santa Madrona. Els treballs han 
permès eixamplar donant continuïtat 
a la via, des del Casal d'Alella fins a 
la confluència amb el carrer Balmes. 
Les obres han suposat una inversió 
de l'Ajuntament de 48.478 euros. 

El Ple de 31 de març va aprovar inici-
alment la modificació puntual del 
POUM a l‘àmbit dels Plumeros-Can 
Blai, l‘antic Pla de Millora Urbana 
(PMU 6) sector Can Manyé, que té per 
objectiu ordenar els sistemes urbanís-
tics per donar continuïtat i permetre la 
connexió de l‘entorn del Parc Gaudí i el 
carrer Santa Madrona amb la Riera 
Coma Fosca, preservant la morfologia 
del teixit històric tradicional. 

La delimitació i configuració del 
sector de Can Manyé van ser anul-
lades per una sentència judicial, de 
manera que cal fer un nou replanteja-
ment per donar compliment a la sen-
tència i garantir la viabilitat econòmica 
i la seguretat jurídica d‘aquesta trans-
formació. L‘àmbit ha canviat lleugera-
ment respecte al PMU 6 per tal d‘adap-
tar-se a la realitat geomètrica de les 

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

naus i les parcel·les existents, però 
manté els paràmetres pel que fa a zo-
nes verdes, viabilitat i sostre màxim. Es 
defineixen dos polígons d‘actuació a 
desenvolupar pel sistema de reparcel-
lació per compensació bàsica. Es redu-
eixen de 40 a 35 els habitatges previs-
tos, un 30% dels quals seran protegits. 
Amb l‘aprovació inicial la suspensió de 
llicències en aquest àmbit s’amplia fins 
al 30 de juny de 2023. 

La modificació va ser aprovada 
amb els vots a favor d‘ERC+SxA i 
Gd‘A, l‘abstenció d‘AA-CUP, AP-PSC i 
Cs i el vot en contra de JxCAT.

El Ple també va aprovar inicialment 
la modificació puntual del POUM per 
reconèixer l‘aprofitament urbanístic de 
la parcel·la situada al carrer Ferran nú-
mero 1, un solar sense edificar d‘uns 
792 m2. 

El Ple del 28 d’abril va donar llum verda 
definitiva al Pla Parcial de la Serreta i el 
Pla, l‘operació urbanística més impor-
tant recollida al POUM, juntament amb 
el sector econòmic i comercial de La 
Miralda. El pla, que va ser aprovar inici-
alment per Junta de Govern el febrer de 
2019, contempla la construcció de 198 
habitatges a la zona de La Serreta—
dels quals 90 seran de protecció oficial 
en règim de lloguer— i un sistema 
d‘equipaments esportius a l‘aire lliure a 
la zona del Pla que formarà part i com-
pletarà el recorregut esportiu situat en-
torn a la Creu de Pedra. 

Pel que fa al subsector de La Serre-
ta, es planteja la construcció de 198 
habitatges repartits en tres illes amb 
una quinzena d‘edificis de planta baixa 
més 2. A l’illa 1, a tocar del carrer de 
La Serreta, es concentraran tots els ha-
bitatges protegits de règim general i 
una part dels concertats i els 1.500 m2 
de sostre comercial, juntament amb el 

sòl de cessió per a equipaments públics 
(a l‘entorn de 2.700m2) que es preve-
uen destinar a una nova llar d‘infants. 
En els 6 edificis de l’illa 2 es concentra-
rien els 78 habitatges lliures i en l’illa 3 
es preveuen construir 68 unitats, 38 de 
protecció oficial i 30 lliures. 

Pel que fa al subsector d‘El Pla es 
preveu la creació d‘un espai públic 
central al llarg del Camí del Mig, amb 
una gran plaça pública a l‘altura del 
Passeig de la Creu de Pedra i dues àre-
es esportives al voltant del carrer de 
Folch i Torres fins a connectar amb el 
carrer del Pla. 

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

Per tal d’explicar el contingut del 
Pla Parcial a la ciutadania, l’Ajunta-
ment va convocar una audiència públi-
ca el 25 d’abril en la qual van partici-
par prop de 200 persones. A més, el 

25 de maig es convocarà el veïnat de 
la zona i la comissió de camins esco-
lars a un itinerari participatiu per tal de 
copsar opinions sobre diferents aspec-
tes relatius a la urbanització (voreres, 
enllumenat, zones verdes...).

Les xifres principals 

Superfície total: 90.532 m2 

Superfície el Pla: 48.170 m2

Superfície La Serrera: 42.362 m2

Vials: 25.416 m2

Zones verdes: 12.245 m2

Equipaments: 30.901 m2

Comercial: 1.500 m2

Habitatge: 20.500 m2

Número d’habitatges: 198

Habitatges protegits: 90

Aparcaments: 268
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Alella més sostenible 
·······················································································································································
El Ple aprova el Pla de Transició Energètica, el document que ha de servir de guia per reduir les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle un 55% l’any 2030. 
·······················································································································································

El Ple municipal del 31 de març va 
aprovar el Pla de Transició Energètica, 
amb el compromís de reduir un 55%  
les emissions de CO2, i altres gasos 
d’efecte hivernacle, respecte a l’any 
2005 i aconseguir la neutralitat climà-
tica l’any 2050. Per assolir aquest ob-
jectiu, es planteja incidir en la reducció 
de consums dels edificis i dels serveis 
de l’Ajuntament i en la producció de re-
sidus; electrificar els consums energè-
tics que actualment es basen en com-
bustibles fòssils; avançar cap a la 
generació d’energies renovables; i ga-
rantir l’accés a una energia sostenible i 
segura per a tothom.

65 accions i 6 eixos estratègics
El pla estableix 65 accions distribuïdes 
en sis eixos estratègics, a partir dels 
quals es preveu la reducció total de 
25.458 tones de CO2, un 56 % sobre 
el total de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle (GEH) respecte a 
l’any 2005. Del total d’accions, 25 es-
tan en curs i 11 ja estan completades, 
amb un estalvi estimat de 7.086 tCO2/
any. 

Per tirar endavant algunes de les 
accions es podrà recórrer a finança-
ment extern, perquè són d’abast supra-
municipal o han de ser executades per 
altres ens, o bé són objecte de subven-
cions per part d’altres administracions. 

per actualitzar-lo i avaluar el seu po-
tencial per assolir la neutralitat de les 
emissions el 2050. 

El Pla de Transició Energètica es va 
aprovar amb els vots a favor 
d’ERC+SxA, Gd’A, JxCAT, Cs i AP-PSC. 
AA-CUP va votar en contra de la pro-
posta, després que el govern no acce-
dís a la seva petició d’ajornar el debat 
al següent Ple municipal. 

Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia
El Ple també va aprovar per unanimitat 
la renovació de l’adhesió al Pacte de 
les Alcaldies pel Clima i l’Energia que 
es va aprovar en el Ple municipal del 
dia 24 de setembre de 2020 i el com-
promís de donar compliment als nous 
objectius de reducció d’emissions que 
la Unió europea va aprovar el mes 
d’abril de 2021, que incrementa del 
40 al 55% el percentatge de reducció 
que s’aspira a assolir de cara al 2030, 
respecte a l’any 2005 i assolir la neu-
tralitat climàtica el 2050.

El cost de les accions a emprendre que 
serien assumides directament per 
l’Ajuntament, tenint en compte les pos-
sibilitats de finançament, és de 
5.883.048 euros (603€/hab). El cost 
total de la transició energètica al muni-
cipi, incorporant el que han d’assumir 
altres agents, s’estima en uns 
16.856.969 euros (18.199€/hab). 
Tenint en compte l’estalvi energètic 
que representen les accions proposa-
des, el cost de no fer la transició ener-
gètica és 12 vegades més car que fer-
la, això sense tenir en compte els 
impactes evitats derivats de la contri-
bució a l’escalfament global.

El pla s’ha realitzat amb la col-
laboració de la Diputació i és un mate-
rial viu que es revisarà cada dos anys 

Sis eixos estratègics 

Eix 1. Gestió Energètica municipal
Accions de coneixement, control i gestió per a la millora del comportament energètic dels equipaments 
municipals, l’enllumenat públic i els serveis oferts per part de l’Ajuntament.
Eix 2. Energies renovables
La producció de renovables, tant per a usos tèrmics com elèctrics, és una de les bases per aconseguir els 
objectius de reducció d’emissions. Les anàlisis fetes en el municipi indiquen que el potencial és elevat, 
però cal que s’impulsi fermament.
Eix 3. Urbanisme i habitatge
Aquest eix se centra sobretot en la reducció de consums energètics en els edificis dels sectors municipal, 
residencial i terciari, així com introduir criteris d’eficiència en els nous desenvolupaments urbans.
Eix 4. Mobilitat
Cal incidir especialment en la reducció dels consums energètics associats mitjançant la promoció de canvis 
modals de la mobilitat i avançar cap a un major ús del transport col·lectiu. En paral·lel caldrà incidir en 
l’electrificació de la mobilitat, avançant en la producció de renovables.
Eix 5. Residus i cicle de l’aigua
La gestió de residus i el subministrament d’aigua potable són competència municipal i des de l’Ajuntament 
es pot incidir amb mesures destinades a la reducció de la generació de residus i l’estalvi d’aigua.
Eix 6. Participació i sensibilització
Per assolir els objectius establerts cal la col·laboració de la ciutadania i dels diferents agents implicats.

45%
38%

17%

completades 17%
en curs 38%
pendents 45%
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Preinscripcions a la llar d’infants, 
cicles formatius i PFI-PTT 
Del 9 al 20 de maig es fan les pre-
inscripcions a la llar d’infants Els 
Pinyons. Les preinscripcions a Bat-
xillerat, cicles de grau mitjà i d’arts 
plàstiques i disseny es fan del 17 al 
23 de maig. Les dels cicles de grau 
superior, del 25 al 31 de maig, i les 
dels programes de formació i inser-
ció (PFI-PTT), del 2 al 13 de maig. 
El PFI-PTT del Baix Maresme —
promogut pels ajuntaments d’Alella, 
el Masnou, Montgat i Tiana— subs-
titueix el perfil d’hoteleria pel d’au-
xiliar d’activitats esportives. 

Adrenalina de l’Estiu
Adrenalina de l’Estiu, proposa qua-
tre setmanes d’activitats, del 27 de 
juny al 22 de juliol, i diversions per 
a adolescents, de 6è de primària a 
4t d’ESO. Les inscripcions es poden 
fer del 16 de maig al 4 de juny. 
www.alella.cat/estiujove.  

Festivals de fi de curs 
El festival de fi de curs de l’Escola de 
Dansa es farà l’11 de juny en dues 
sessions, a les 17 i a les 19h (www.
alella.cat/escoladansa) el de la Coral 
Municipal serà el 12 de juny, de 
11.30 a 12.30h (www.alella.cat/co-
ralmunicipal), i el de les formacions i 
conjunts instrumentals d’Alella Viu la 
Música, el 19 i 22 de juny (www.ale-
lla.cat/alellaviulamusica).

Inscripcions a les activitats d’estiu 
La primera quinzena de maig comen-
cen les inscripcions als campus d’estiu 
que s’organitzen a Alella. L’Ajuntament 
ha recollit l’oferta pública i privada que 
s’ofereix al municipi per tal de facilitar 
l’accés a la ciutadania. L’Ajuntament 
organitza tres activitats: el Campus 
Esportiu per a infants de 3 a 13 anys 

Activitats d’Estiu 

que gestiona l’Eurofitness; l’Adrenalina 
de l’Estiu per a adolescents de 12 a 16 
anys; i els Musicals d’Estiu, de 8 a 16 
anys, del projecte Alella Viu la Música. 
L’AFA de l’Escola Fabra i de l’Escola La 
Serreta també han programat un casal 
d’estiu  per infants de 3 a 12 anys. Més 
informació www.alella.cat/casalsestiu.

CAMPUS ESPORTIU D’ESTIU: Complex Esportiu Municipal. 1r torn: del 27 de juny a l’1 de juliol. 2n torn: 
del 4 al 15 de juliol i 3r torn: del 18 al 29 de juliol. De 3 a 13 anys. alella@uesport.cat 

ADRENALINA D’ESTIU: Àgora. Del 27 de juny al 22 de juliol. De 12 a 16 anys. www.alella.cat/estiujove

MUSICALS D’ESTIU MUSICAL. “Singin’ in the rain”, del 4 al 15 de juliol, de 9 a 14h. “El Rei Lleó”, del 18 
al 29 de juliol, de 9 a 14h. Gimnàs Escola Fabra. De 8 a 16 anys. www.alella.cat/casalmusical

CASAL D’ESTIU “LES AVENTURES DE LA LIA I EL NAEL. ELS CORSARIS DE LA MEDITERRÀNIA”:  AFA Escola 
Fabra i Escola La Serreta. Escola Fabra. Del 27 de juny al 29 de juliol. (Darrera setmana agost i setembre 
pendent de confirmar). De 3 a 12 anys. www.naifarlleure.es

CASAL D’ESTIU DE SANTA MARIA DEL PINO: Del 27 de juny al 29 de juliol. De 3 a 10 anys. Només per 
alumnes matriculats al centre. www.pinoalella.com 

SUMMER CAMPS ESCOLA MONTESSORI VILLAGE MARESME: Del 27 de juny al 27 de juliol. De 3 a 7 
anys. maresme@montessorivillage.es 

CASAL D’ESTIU I ESTATGE DE TENNIS: Club de Tennis Alella Sistres i Set-Point TN SL. Del 3 de juny al 5 d’agost 
i del 22 d’agost al 2 de setembre. De 4 a 13 anys. setpoint.tn@gmail.com. 

CAMPUS D’ESTIU: El CF Alella. Camp d’Esports Municipal. Del 27 de juny al 29 de juliol. De 6 a 16 anys. 
www.cfalella.cat
REFRESCA EL TEU ANGLÈS:  LES Idiomes. Summer Camp a Tamariu. De 6 a 12 anys. Intensiu FCE i 
Intensiu CAE, del 27 de juny al 22 de juliol. Estades lingüístiques, del 18 al 29 de juliol i de l’1 al 12 
d’agost. Intensiu CAE, del 27 a De l’1 al 28 de juliol. Joves i adults. www.lesidiomes.cat/

Més informació a www.alella.cat/casalsestiu

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

Sessió participativa sobre les claus de l’educació
Dins del procés d’elaboració del Pla 
Local d’Educació, l’Ajuntament orga-
nitza el proper 21 de maig una sessió 
participativa, oberta a la ciutadania, 
per tractar l’educació des d’una visió 
general amb la participació de famílies, 
entitats i persones de totes les edats, 
implicades o interessades en l’àmbit 
educatiu. 

Amb el títol “Les claus de l’educa-
ció, eina de transformació i cohesió 
social”, la jornada servirà per donar a 
conèixer el Pla Local d’Educació  —l’ei-
na estratègica que ha de definir les pri-

oritats de la política educativa dels pro-
pers quatre anys— i reflexionar i 
debatre sobre com potenciar les siner-
gies entre tota la comunicat d’Alella, 
per enfortir la consciència educativa. 

La sessió es farà el dissabte 21 de 
maig, de 10.30 a 12.30h, a Can Lleo-
nart. Mentre es realitza la sessió, es 
faran tallers i activitats per a les criatu-
res, dinamitzats per l’entitat Lleureka. 
La jornada comptarà amb la participa-
ció de Noemí Fernández, inspectora 
del Departament d’Educació que va ser 
mestra i directora de l’Escola Fabra.

Reglament de Participació

L’Ajuntament ha iniciat els tràmits per a l’apro-
vació d’un nou Reglament de Participació Ciu-
tadana del Poble d’Alella, amb l’objectiu de 
promoure la participació, consolidar els espais 
de col·laboració associativa i regular la transpa-
rència i l’accés a la informació pública. Fins al 
13 de maig és oberta la consulta prèvia. Un cop  
finalitzada, la ciutadania podrà aclarir dubtes i 
fer propostes en el procés que s’obrirà a la pla-
taforma Decidim, del 23 de maig al 14 de juny.



····································································································································································
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L’Ajuntament habilita dues noves 
àrees d’esbarjo per a gossos
L’Ajuntament ha habilitat dues no-
ves àrees d’esbarjo per a gossos al 
municipi, amb l’objectiu d’afavorir 
la convivència entre les persones i 
els animals domèstics. Els dos es-
pais verds que han estat adaptats 
perquè els animals puguin córrer 
lliurement, són una part del parc de 
Na Trinitat Fabra —comprès entre 
els carrers Escoles Pies, Antoni 
Borrell i Avellaners—  i la plaça de 
la Sarota, entre els carrers Via Gan-
desa i Londres i la rambla de la 
Fontcalda. Amb adequació d’aques-
tes dues àrees, ja són cinc els es-
pais públics adaptats al municipi 
amb l’objectiu d’oferir a les perso-
nes que tenen animals un espai 
condicionat on portar-los sense que 
suposi una molèstia per a la resta 
de la ciutadania. El primer espai 
que es va habilitar l’any 2014 va 
ser la zona verda de Can Sans. Pos-
teriorment es van condicionar dos 
àrees més als barris de Can Sors i 
La Serreta. El cost d’aquesta actua-
ció ascendeix a 29.469 euros.

La Festa de la Gent Gran 
Les Jornades de la Gent Gran Activa 
canvien de nom i es reconverteixen en 
la Festa de la Gent Gran, recuperant la 
denominació originària de les primeres 
celebracions iniciades fa 80 anys. La 
festa inclou moltes i variades activitats 
pensades per a la gent gran que es de-
senvoluparan entre el 23 i el 29 de 

maig. El programa arrenca el 23 amb 
la inauguració i l’espectacle teatral So-
cietat Animada, amb Lloll Bertran, i fi-
nalitza el 29 de maig amb el 80è Dinar 
d’Homenatge a la Vellesa, que enguany 
torna al Pavelló Municipal d’Esports. 
Més informació i inscripcions a les ac-
tivitats a www.alella.cat/festagentgran.

Del 23 al 28 de maig
Exposició de manualitats. Can Gaza. De 10 a 14 i de 17 a 20 h 

Dilluns 23 de maig
Inauguració de la 14a Festa de la Gent Gran. Espai d’Arts Escèniques 17 h. 
Teatre. Societat Animada, amb Lloll Bertran. Espai d’Arts Escèniques 17.15 h. 

Dimarts 24 de maig
Taller marxa nòrdica. Pavelló Municipal d’Esports 9 h
Ruta saludable. Pavelló Municipal d’Esports 11 h
9è Open de Canastra. Casal de la Gent Gran Can Gaza. De 17 a 20 h

Dimecres 25 de maig
Taller de burlesc. Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella 12h. 
Cinema. Petites mentides per estar junts. Espai d’Arts Escèniques 18 h. 

Dijous 26 de maig
Taller de boccia (esport paralímpic similar a petanca) Plaça d’Antoni Pujadas 10 h. 
Mostra d’arts escèniques. Espai d’Arts Escèniques 12 h. 

Divendres 27 de maig
Paraules des d’Alella. Biblioteca Ferrer i Guàrdia 11.30 h 

Dissabte 28 de maig
Concert de Los Sirex. Espai d’Arts Escèniques 19 h.

Diumenge 29 de maig
80è Dinar d’Homenatge a la Vellesa. Pavelló Municipal d’Esports 13 h. 
 
Més informació i inscripcions a www.alella.cat/festagentgran

El programa de la 14a Festa de la Gent Gran

La iniciativa municipal d’Alella Poble 
Cuidador —que promou l’Ajuntament 
juntament amb la ciutadania, entitats, 
agents privats— ha esdevingut un refe-
rent per altres municipis per donar im-
puls al sistema públic de cures en la 
comunitat. L’experiència d’Alella, jun-
tament amb dels municipis de Mataró i 
València, va tancar les taules de debat 
de les jornades “Cures en la comunitat: 
innovació i transformació des de les 
polítiques locals”, organitzades per la 

Diputació de Barcelona els dies 25 i 
26 d’abril. 

Alella és un dels vuit municipis de 
la demarcació de Barcelona convidats a 
participar, tècnicament i política, dins 
del grup de debat creat per reconstruir 
el model de cures de les polítiques pú-
bliques. L’objectiu d’aquest treball, que 
es concentra en tres sessions, és esta-
blir models i estratègies de referència 
per als municipis cuidadors. En aquest 
fòrum participen les regidories de Ser-

veis a les Persones i de Gent Gran.

Declaració institucional
L’Ajuntament ha refermat la voluntat ex-
pressada amb l’aprovació, el desembre 
de 2020, del manifest “Alella, poble 
cuidador”, aprovant per unanimitat al 
Ple del 28 d’abril una declaració institu-
cional en què es renova el compromís 
d’afavorir l’accessibilitat a serveis de 
cures de proximitat i donar suport a les 
persones cuidadores. 

Alella, model de referència com a poble cuidador
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15 anys d’Espais de Poesia

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

Parcs i biblios, nova proposta de 
la Biblioteca Ferrer i Guàrdia
La Biblioteca organitza un nou pro-
grama d’activitats vinculades al Dia 
Europeu dels Parc (24 de maig) i a 
la Setmana de la Natura, que s’allar-
ga fins al 5 de juny. Són tres activi-
tats que uneixen literatura i natura: 
un taller per aprendre a identificar 
els cants dels ocells (1 de juny a les 
19h); una sessió especial de l’hora 
del conte, amb la narració de tres 
relats entranyables i divertits on els 
ocells i altres animals són els prota-
gonistes (3 de juny a les 17.30h) i 
una sortida al Parc de la Serralada 
Litoral per escoltar les espècies 
d’ocells de l’entorn natural d’Alella 
(4 de juny a les 10h). Per a totes les 
activitats cal fer inscripció prèvia a 
b.alella.fg@diba.cat.

Concurs de cartells de Festa Major 
L’Ajuntament ha tornat a convocar 
el concurs per triar el cartell de la 
Festa Major. El concurs és obert a 
professionals i a artistes novells, de 
forma individual o col·lectiva. La 
presentació només es pot fer de for-
ma telemàtica mitjançant l’envia-
ment de les propostes per correu 
electrònic a l’adreça alella.festes@
alella.cat i, com l’any passat, es tin-
drà en compte l’ús d’imatges i llen-
guatge inclusiu i amb perspectiva 
de gènere. L’obra guanyadora serà 
la que obtingui una millor valoració 
del jurat i del vot popular. Les pro-
postes seran exposades virtualment 
a la pàgina web i a les xarxes soci-
als de l’Ajuntament perquè la ciuta-
dania les pugui votar, del 23 de 
maig a l’1 de juny. El resultat es 
farà públic el 3 de juny. Més infor-
mació a www.alella.cat/festamajor. 

Festa de fi de curs de Can Lleonart
Can Lleonart recupera la seva tradi-
cional festa de fi de curs i acomiada 
la temporada amb un sopar de ger-
manor amb els usuaris i usuàries del 
centre. Serà el 16 de juny a les 
20.30h al pati de Can Lleonart. Els 
tiquets estaran disponibles a www.
alella.cat/canlleonart a partir del 2 
de juny, al preu d’11 euros. A la tro-
bada també es podrà visitar la mos-
tra de treballs realitzats a alguns dels 
tallers. 

Alella torna a convertir-se aquest mes 
de maig en epicentre de la creació po-
ètica amb Espais de Poesia. La propos-
ta artística i cultural referma la seva 
consolidació en aquesta 15a edició, 
com un espai de referència i altaveu 
per als poetes d’arreu del territori. 

Espais de Poesia arrenca amb l’ex-
posició “Spectrum”, de Marta Bisbal 
Torres. A partir de la creació d’un arxiu 
de fotografies vernaculars, la mostra 
pretén recuperar la memòria de les 
imatges i contribuir a un joc casual i 
il·lusori de transformacions, també de 
lectures gràcies a la col·laboració dels 
poetes Vicenç Altaió, Anna Gual, Joan 
Navarro, Chantal Poch, Gabriel Ventu-
ra i Ester Xargay, que a més de partici-
par en l’exposició oferiran el recital 
d’obertura.

El gruix del programa es desenvolu-
pa del 20 al 29 de maig, però les acti-
vitats s’estendran d’abril a juliol. Són 
propostes pensades per acostar la poe-
sia a tota la població, a través de llen-
guatges artístics diversos, des de llocs 
singulars i amb activitats sorprenents, 
combinant veus conegudes amb veus 
emergents i alhora apostant pels vin-
cles vers el territori i la seva riquesa li-
terària. Així mateix, es potencia el ves-
sant educatiu a les escoles i a l’Institut, 
que se suma a experiències participati-
ves o tallers oberts.

El concert de Tarta Relena o Raquel 
Herreros, les ubicacions d’Alta Alella o 
Bouquet d’Alella, la instal·lació de 
Marga Socias a la Plaça de l’Ajunta-
ment, el dinar-ritual de celebració amb 
Marc Sempere-Moya, la tercera fira 
d’editorials amb homenatge a Maria 
Oleart, els tallers amb Josep Pedrals o 
Jordi Boldú, a més del recital a Cal 
Marquès amb Anna Aguilar-Amat, Joa-
na Bel, Àngels Moreno, Raquel Santa-
nera Vila i Marta Darder, en són només 
alguns exemples. 

Amb seu a Can Manyé, el festival 
continua establint col·laboracions amb 
altres equipaments municipals, la Co-
missió de Cooperació Internacional i 
les regidories d’Equitat, Joventut i Edu-
cació, així com, per cinquè any conse-
cutiu, amb el Poesia i + de la Fundació 
Palau. 

Aprofitant el quinzè aniversari, s’ha 
apostat per una renovació del progra-
ma, en format pòster-desplegable amb 
una imatge de l’exposició. www.alella.
cat/espaispoesia.

Més d’una quinzena d’agents privats i 
del sector públic han participat en la 
primera taula de treball del sector turís-
tic organitzada per la Regidoria de Tu-
risme i Identitat que va tenir lloc el 25 
d’abril a Can Lleonart. La trobada for-
ma part de les accions recollides al Pla 
estratègic de Turisme d’Alella 2021-25 
per millorar la coordinació entre els 
agents turístics. A la sessió van prendre 
part diferents persones relacionades 
amb els cellers, la restauració i l’oferta 
hotelera del municipi, a més de perso-
nal tècnic de Turisme i Promoció Eco-
nòmica de l’Ajuntament d’Alella i del 

Taula de treball d’agents turístics
Parc de la Serralada Litoral.

A la trobada es van realitzar dife-
rents dinàmiques de grup centrades en 
tres temes principals: productes i expe-
riències turístiques, col·laboració pu-
blico-privada i comunicació interna en 
el sector. Com a conclusions més des-
tacades de la jornada, es va posar de 
manifest la voluntat del sector de reu-
nir-se un mínim de tres cops a l’any i 
d’establir canals de comunicació amb 
el sector privat. La pròxima trobada 
serà el mes de juny i es dedicarà a la 
creació de productes turístics transver-
sals. a www.alella.cat/turisme.
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Festival d’Estiu amb doble presència alellenca 
·······················································································································································
El cartell inclou les actuacions del baríton alellenc Joan J. Ramos i la Coral Joia d’Alella.

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

El Festival d’Estiu escombra cap a casa. 
La música amb segell alellenc tindrà un 
pes important en aquesta  17a edició 
que se celebra del 2 al 17 de juliol. A 
més de la veterana Coral Joia d’Alella 
-convidada habitual del festival- en-
guany actuarà per primera vegada a 
l’idíl·lic escenari dels Jardins del Cal 
Marquès el reconegut baríton alellenc 
Joan J. Ramos, que oferirà un recorregut 
per melodies de diferents estils musicals 
que han marcat els seus trenta anys de 
carrera. Abans del concert, hi haurà ser-
vei de food truck a partir de les 19.30h. 

La Coral Joia d’Alella presenta a 
l’Espai d’Arts Escèniques l’òpera Orfeo 
i Eurídice, un treball realitzat amb el 
grup de cambra Fémina i la coral Nova 
Ègara de Terrassa. El projecte vol rein-
vidicar el paper de la dona a escena. 

Si la situació sanitària ho permet, el 
festival recupera els aforaments habitu-
als i el públic podrà gaudir dels espec-
tacles sense mascareta. També es recu-
peren les actuacions gratuïtes al Parc 
de Can Sors, amb uns convidats excep-
cionals i molt vinculats també al festi-
val: The Gospel Viu Choir, en gira de 
celebració dels seus 20 anys dalt dels 

The Gospel Viu, el 2 de juliol al Parc de Can Sors. 

escenaris. També tornen les actuacions 
als cellers Bouquet d’Alella i Alta Alella. 

Entrades a la venda l’1 de juny
Les entrades del festival es posen a la 
venda a partir de l’1 de juny a l’Oficina 
de Turisme i el 4 de juny per Internet 
des del portal alella.cat/festivalestiu.

Dissabte 2 de juliol, 22 h
The Gospel Viu. Non Stop Gospel 20 
Parc de Can Sors. 
Diumenge 3 de juliol, 20 h
Coral Joia d’Alella. Orfeo i Eurídice 
Espai d’Arts Escèniques 
Divendres 8 de juliol, 22 h 
Joan J. Ramos. Vetllada musical de 
prop
Jardins de Cal Marquès 
Dissabte 9 de juliol, 22 h
Joan Vázquez. A feeling good
Celler Bouquet d’Alella.
Diumenge 17 de juliol, de 12 a 16 h 
Delafe DJ + Sidonie. Sessions de vi
Celler Alta Alella.  

www.alella.cat/festivalestiu 

El programa

La Coral Joia, el 3 de juliol a l’Espai d’Arts Escèniques. 

Joan J. Ramos, el 8 de juliol als Jardins de Cal Marquès. 

L’Àgora comença aquest mes una pro-
va pilot per tal d’adaptar els horaris a 
les necessitats expressades per adoles-
cents i joves a les diferents trobades 
realitzades per a l’elaboració del Pla 
Local de Joventut. Una de les deman-
des més reiterades pel col·lectiu és la 
manca d‘espais d‘oci durant el cap de 
setmana. Per donar resposta a aquesta 
demanda, l’Àgora obrirà dos dissabtes 
al mes, per oferir al jovent un espai on 
trobar-se i fer activitats. Com sempre, la 

idiosincràsia del servei és voler cons-
truir amb adolescents i joves les actua-
cions, per això, les propostes del públic 
objectiu seran estudiades i treballades 
conjuntament per mirar de realitzar-les.

La prova pilot s’inicia el 7 de maig, i 
seguirà els dies 18 de maig i 11 i 18 de 
juny. L’horari d’obertura és de 18.30 a 
20.30h, respectant l‘activitat de l‘Es-
plai Guaita‘l. Hi haurà activitats que 
s’aniran desvetllant a les xarxes socials 
de l’Àgora (@agora_alella). L’horari de 
dilluns a divendres es manté com fins 
ara, de 16 a 20h. Més informació www.
alella.cat/agora.

L’Àgora amplia l’horari

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

La Vinya Testimonial s’activa 
Seguint amb l’execució del Pla Es-
tratègic de Turisme 2021-2025, 
aquest mes s’inicien les activitats 
per donar a conèixer i reactivar la 
Vinya Testimonial d’Alella, aprofi-
tant l’època de floració. La primera 
proposta, adreçada a públic famili-
ar, consistirà en la creació d’un ho-
tel d’insectes i finalitzarà amb un 
petit tast de vins i most acompa-
nyat d’un aperitiu. Aquesta primera 
activitat es farà el 21 de maig a les 
11h i s’ha dissenyat i s’executarà 
de la mà del celler Alta Alella. És 
una experiència per gaudir un matí 
en família, entre vinyes, i descobrir 
els beneficis  les espècies més im-
portants. alella.cat/agendaturisme.
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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 Signada la sentència

Tot i la defensa aferrissada per tal d’obrir un debat 
que permetés assolir el consens més ampli en una 
decisió que canviarà definitivament el model de po-
ble, el govern d’Almendro va donar llum verda als 
198 habitatges i la mega-urbanització conseqüent, 
alterant un estil de vida i concentrant el 7% de la 
població on ara és un pulmó del municipi.

Ni tant sols Almendro ha pogut aconseguir el 
vot favorable de tot el seu govern. És un alcalde que 
no s’escolta ni els seus.

Aquest no escoltar ho ha demostrat en tot el 
procés: s’han desestimat totes les al·legacions pre-
sentades (només s’han aprovat petites modificaci-
ons merament tècniques que no condicionen en res 
la proposta), algunes tant evidents com trobar una 
solució sobre el paisatge urbà d’Alella (que nosal-
tres venim reclamant fa més 7 anys) o un pla de 
mobilitat global i especialment adaptat a la nova 
realitat.

Les audiències públiques han estat una autènti-
ca farsa: no han estat audiències públiques sinó au-
diències del Sr. Almendro, (només parla ell). Tant, 
que quasi 3h després de les seves locucions, part 
de l’auditori havia marxat i l’altre part esgotada, 
exposava finalment els problemes que tot aquest 
desenvolupament ens portaran. Una tècnica la del 

Millorant l’accés a l’habitatge

En l’últim ple es va aprovar el Pla Parcial de La Ser-
reta i El Pla, un pas més del procés per la conse-
cució d’un dels objectius del Pla d’Ordenació Urba-
nística Municipal, el POUM, aprovat el 2014 amb 
un consens amplíssim de 12 vots a favor i una abs-
tenció. L’objectiu continua plenament vigent: que 
aparegui al poble habitatge plurifamiliar (immobles 
amb més d’un habitatge de dimensions inferiors a 
les grans cases) i habitatge social, dues tipologies 
molt deficitàries a Alella. Cap de les circumstànci-
es sorgides en els últims anys (pandèmia, guerra 
a Ucraïna, crisi econòmica que se’n deriva, etc...) 
no ha canviat aquestes mancances. Al nostre po-
ble hi ha molt poc habitatge plurifamiliar (a priori 
més assequible i certament més sostenible que les 
grans cases unifamiliars que representen més del 
80% del parc d’habitatge alellenc). I, sobretot, hi 
manca habitatge social que permeti, per exemple, 
que el nostre jovent pugui emancipar-se sense ha-
ver d’abandonar forçosament el seu poble. Nosaltres 
volem que el jovent alellenc pugui continuar el seu 
projecte de vida a Alella, així com aquelles persones 
que tinguin models familiars o situacions de vida 
que requereixin habitatges més reduïts. Per aconse-
guir-ho és imprescindible generar habitatge social. 
A La Serreta, s’aconseguiran 90 habitatges socials 

nostre alcalde fatídica per tal d’obrir debats serio-
sos i de profit. Estèticament vestit de democràtic 
però a efectes reals una majoria absoluta sorda i 
poc sensible a les peticions dels veïns i veïnes que 
en poc menys de 30 dies havien recollit prop de 
1.000 signatures manifestant l’oposició al projecte. 

Els 40 habitatges públics no sabem quan els 
tindrem. Passarà com a Cal Doctor, gestionat per la 
Generalitat i què no prioritza ser fill o filla del poble? 
Probablement serà el mateix. I quan ens adonem i 
veiem l’engany, serà massa tard. I ull amb el que 
està per venir: propera estació La Miralda.

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 

de lloguer, la major bossa d’habitatge social. Per tot 
això, el nostre grup municipal no ha canviat les se-
ves conviccions respecte d’aquest Pla Parcial des de 
la seva gènesi amb el POUM de 2014. Els canvis 
de vot d’alguns grups sense cap explicació realment 
sòlida al darrere seran responsabilitat de cadascú...

Entenem que els veïns i veïnes dels barris pro-
pers puguin veure el projecte amb certa inquietud. 
Els estudis previs que conformen el Pla Parcial han 
tingut en compte tots els requeriments necessaris 
per aconseguir una mobilitat correcta a la zona. Els 
arquitectes municipals han vetllat, com així ho fa-
ran en les fases següents, per tots els aspectes ne-
cessaris i han requerit modificacions allà on calia, 
posant sempre per davant els interessos generals. 

El Pla Parcial estableix els trets generals del 
sector. Ara cal fer-lo molt més concret amb la re-
dacció dels Projectes de reparcel·lació, d’edificació 
i d’urbanització. És ara que s’han d’acabar de con-
cretar molts aspectes i detalls de la nova zona. I per 
a aquesta fase des de l’Ajuntament volem comptar, 
mitjançant els processos participatius adients, amb 
les opinions i les propostes dels veïnats implicats i 
de la comunitat educativa, tenint en compte que a 
la zona hi ha una de les escoles del poble. Us ani-
mem a participar-hi.  

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 No a La Serreta 

El dia 28 d’abril de 2022, a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament es va portar a aprovació definitiva el 
pla parcial urbanístic de La Serreta.

Es va aprovar amb els vots favorables d’Es-
querra (7) amb els vots en contra de Junts, Partit 
dels Socialistes, Alternativa per Alella-Cup i Gent 
d’Alella (5) amb l’abstenció de Ciutadans (1). Res 
diferent a allò que esperàvem, doncs està clar que 
Esquerra era un punt que portava en el seu progra-
ma, i per tant calia ser fidel al seu programari. Com 
també ho hem de ser nosaltres, Gent d’Alella i per 
això la nostra oposició.

Recordarem aquest dia com un dia molt trist, 
amb aquesta aprovació, que podrà desenvolupar el 
desplegament urbanístic més gran del últims temps 
en el nostre poble, amb 198 habitatges i el que 
pot suposar per tant uns 600 habitants nous. Xifres 
preocupants si tenim en compte que ni la zona, ni 
el centre del poble, estan preparats a nivell d’ infra-
estructures i a nivell de mobilitat.

El nostre vot negatiu està fonamentat donat que 
sempre ens hi hem oposat, des de l’inici fa més de 
15 anys, com a agrupació. 

Ens va agradar en el seu moment, la protecció 
a la Vall de Rials, però no a canvi d’abocar-ho tot 
cap el creixement ens els barris d’Alella de Mar i en 

Mark Ullod 
ullodlm@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Les al·legacions

Per bé o per mal, nosaltres no estem dins d’aquell 
consens, pràcticament unànime, que el 2014 va vo-
tar a favor de l’aprovació definitiva del Pla d’Ordena-
ció Urbanística Municipal. 

I no hi estem perquè no hi érem representats 
com a opció política a través de cap grup munici-
pal, la qual cosa no significa que no tinguem una 
opinió formada al respecte, tant del POUM en el seu 
conjunt com del Pla Parcial del Pla i la Serreta que 
se’n deriva. 

El nostre parer va quedar meridianament clar en 
ocasió de l’aprovació inicial de l’esmentat Pla Parcial 
per part de la Junta de Govern Local. En aquella oca-
sió vam esgrimir raons de pes d’índole social, urba-
nística, arquitectònica, ecològica, paisatgística i eco-
nòmica que, posteriorment, ens van dur a presentar 
per registre el corresponent plec d’al·legacions. 

Es tracta d’un document de 52 pàgines en què 
exposàvem 32 arguments, amb les seves derivades, 
que justificaven la nostra oposició al Pla Parcial. No 
era, en qualsevol cas, una oposició total i absoluta 
al desenvolupament del Pla Parcial dels dos subàm-
bits (El Pla i la Serrera), sinó que es tractava d’una 
oposició a la seva concreció formal en els termes en 
què aquest havia estat plantejat: amb mancances i 
omissions importants, i sense comptar amb la parti-

especial als barris de la Serreta i de la Soleia, amb 
vials i serveis limitats i insuficients per a aquesta 
actuació. Actuació que afectarà a la resta del poble.

Durant un temps va semblar que s’aturava el 
projecte en virtut de la poca sostenibilitat econòmi-
ca. Però tan sols va ser una il·lusió. 

Finalment sembla ser, que tindrem els “bu-
nyols” dels que parlava personalment en el debat 
de les eleccions del 2019 al Poliesportiu. La veri-
tat, hagués preferit menjar-me’ls per la Quaresma. 

Salut!! 

cipació dels grups municipals.
Aquelles al·legacions, a les qual totes dues parts 

(Govern i Alternativa per Alella-CUP) hem al·ludit 
en diverses ocasions al llarg d’aquest mandat, no 
han estat mai discutides, contrastades ni debatudes 
políticament entre nosaltres, que les vam raonar i 
presentar, i el govern d’ERC-Sumem Per Alella, que 
ostenta la majoria absoluta i que tenia la potestat 
d’analitzar-les i d’entomar-les.

En comptes d’això, les nostres crítiques, les 
nostres propostes i les nostres reflexions han dor-
mit el somni dels justos durant 3 anys. És evident 
que una part de les al·legacions obeeixen a qüesti-
ons tècniques, ja sigui de caràcter normatiu, arqui-
tectònic, urbanístic, mediambiental o jurídic. Però 
també un gruix important del seu contingut respo-
nia a raonaments polítics i ideològics. Debatre-les 
i considerar-les podría haver estat un bon exercici 
democràtic.

Vam emetre un vot contrari per la desatenció i 
per l’egocentrisme d’un alcalde i d’un equip de go-
vern que en 3 anys, des del 25 de març de 2019 
fins al 26 d’abril de 2022, no ha trobat la necessitat 
de contrastar amb el grup municipal d’Alternativa 
per Alella-CUP les al·legacions que vam formular en 
temps i forma.

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 1r de maig: continuem avançant, més i millor treball per a tothom

En aquest 1r de maig, Dia Internacional del Tre-
ball, volem fer un homenatge a tots els treballadors 
i les treballadores que, durant aquests dos anys de 
pandèmia, han prestat els seus serveis de mane-
ra incansable per fer que la nostra vida fos el més 
semblant possible a l’etapa anterior a l’aparició de 
la Covid. 

També volem mostrar la nostra solidaritat amb 
el poble d’Ucraïna, que viu una situació terrible a 
conseqüència de la invasió del seu territori perpe-
trada per part de Rússia, acció que condemnem 
enèrgicament. 

L’aprovació de la reforma laboral ha suposat un 
salt qualitatiu en la qualitat de l’ocupació del nostre 
país, no només perquè finalment hem deixat en-
rere els desequilibris en les relacions laborals que 
va ocasionar la reforma laboral del PP, sinó també 
perquè finalment s’aposta per la contractació inde-
finida, limitant la contractació temporal només per 
a circumstàncies puntuals. 

A més, després de la fi de la pandèmia, la recu-
peració de l’activitat econòmica s’està traduint en 
un enorme dinamisme del mercat laboral, que ha 
superat per primera vegada a la història la barrera 
dels 20 milions de persones afiliades, demostrant 
que es pot generar ocupació a la vegada que es 

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

La Serra i el Pla...sense pla

Finalmente ERC aprobó el Plan Parcial de la Serre-
ta y el Pla...bueno ”el Plano” que de momento no 
hay porque no hay presupuesto….puede que unos 
huertos urbanos para mantener la zona verde...algo 
que no se dibujo  así en sus inicios.

Nosotros nos abstuvimos, primero porque no 
participamos en la elaboración del POUM 2014, 
que tampoco hubiéramos apoyado pues no se re-
servó la suficiente superficie para la construcción 
de vivienda de alquiler asequible o protegido.  Se-
gundo porque en la zona del Pla el alcalde no dijo 
tener ningún plan a corto plazo de la construcción 
de una gran zona verde con equipaciones deporti-
vas como se planteó en un principio.  Y tercero por-
que la construcción de los 40 pisos de propiedad 
municipal no sabemos cuando se harán….ni los 58 
de privado con obligación de alquilar a precio tasa-
do tampoco.

En resumen, los 108 pisos restantes serán de 
alquiler pero, a que precio? Ya lo sabemos, actual-
mente el alquiler más barato en Alella es de más de 
1000€, y viendo los precios de otras zonas donde 
hay vivienda nueva, el acceso a los mismos para 
familias de rentas más bajas seguirá siendo com-
plicado.

Esperemos que los 98 de alquiler protegido no 

tarden 20 años en salir a la luz.
Por otro lado, la movilidad es el gran punto crí-

tico del Plan ya que mientras alguien no invente 
algo nuevo, las únicas salidas al gran incremento 
de vehículos solo podrá efectuarse por el puente de 
la autopista o por Can Teixidó,….un drama, espere-
mos equivocarnos.

El resto de partidos de la oposición votaron en 
contra, cada uno con sus motivos pero básicamente 
por estrategia política, todos contra ERC, pero sin 
propuestas alternativas, ni en las Comisiones de Vi-
vienda….aunque siendo sinceros, la única conoci-
da es la de vivir en viviendas cooperativas….como 
socios, sin ser propietarios ni pagando alquiler, algo 
difícil de asimilar en Alella.

Toni Bernal
bernaltj@alella.cat
689 019 367

guanyen drets. És just reconèixer que no hagués 
estat possible arribar a aquesta xifra sense l’esforç 
que ha fet el Govern de Pedro Sánchez al llarg de 
tota la pandèmia, aprovant mesures per protegir 
l’ocupació i els ajuts als diferents sectors econò-
mics. 

També aquest any 2022 hem assolit una altra 
fita per al conjunt de treballadors i treballadores, 
com ha estat la pujada de l’SMI fins a arribar a la 
xifra de 1.000 euros mensuals. Amb aquest nou 
increment ens acostem cada cop més a l’objectiu 
d’aconseguir al final de la legislatura un SMI que 
arribi al 60% del salari mitjà a Espanya, tal com 
preveu la Carta Social Europea. Tant la pujada de 
l’SMI com la revaloració de les pensions conforme 
a l’IPC són mesures de justícia social. 

Cal posar en valor la tasca dels agents socials 
durant aquests dos anys de crisi econòmica, ja que 
han demostrat un exercici de responsabilitat i altura 
de mires quan era més necessari.

Finalment, el Govern Alternatiu, encapçalat per 
Salvador Illa, ha presentat al Govern de la Generali-
tat un Pla de resposta a l’impacte econòmic i social 
causat a Catalunya arrel de la invasió d’Ucraïna, 
que s’està posant a consideració dels agents socials 
i econòmics..

Jose Antoni Bernal
portaveu del grup municipal

Ciutadans 



13MAIG  2022

‘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 T ributàr ia

637 737 075

promoció 
econòmica 

respon

alella.cat

@marcalmendro

LIVE

Acords del Ple
PLE ORDINARI 31 DE MARÇ DE 2022.  Consulteu les vídeo actes a www.alella.cat/plens   

Concessió de la Medalla d’Alella al CF Alella.
El Ple va aprovar concedir la Medalla d’Alella en la catego-
ria d’or al Club Futbol Alella amb motiu dels cent anys 
d’existència dedicats a la promoció, manteniment i difusió 
del futbol a Alella, en benefici dels seus ciutadans i ciuta-
danes i al servei de l’esport en general. 
Aprovat per unanimitat
Modificació pressupostària.
El Ple va aprovar una modificació pressupostària per conce-
dir una subvenció extraordinària de 6.000 euros a l’entitat 
per a la celebració del centenari. 
Aprovat per unanimitat
Delegació parcial de l’Ajuntament a favor del Consell Co-
marcal del Maresme per a la prestació del projecte “Suport 
de peonatge a Serveis Municipals”
Aprovat per unanimitat
Addenda al conveni de delegació parcial signat amb el 
Consell Comarcal  del Maresme per a l’execució del projec-
te “Auxiliar de suport d’atenció al públic”.
Aprovat per unanimitat
Reconeixement de compatibilitat per a l’exercici de l’activi-
tat com a música professional en horari de cap de setma-
na, a la Tècnica Mig de Cultura, Carme Joana Pons Tena.

Aprovat per unanimitat. 
Resolució de l’expedient sancionador per infracció greu 
de l’Ordenança de Convivència i Espai Públic. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A, JxCAT i 
AA-CUP i l’abstenció de Cs i AP-PSC. 
Aprovació provisional de la modificació puntual del 
POUM als àmbits de La Gaietana i el carrer Lleida.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, l’abstenció de 
Cs i el vot en contra de Gd’A, JxCAT, AA-CUP i AP-PSC.
Aprovació inicial de la modificació del POUM a l’àmbit 
del carrer Ferran número 1.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A i AP-PSC, 
l’abstenció de Cs i el vot en contra JxCAT i AA-CUP. 
Aprovació inicial de la modificació del POUM a l’àmbit 
dels Plumeros-Can Blai (antic PMU 6 Can Manyé). 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA i Gd’A, l’abs-
tenció d’AA-CUP, Cs i AP-PSC i el vot en contra JxCAT.
Renovació de l’adhesió al Pacte de les Alcaldies pel 
Clima i l’Energia.
Aprovat per unanimitat
Aprovació del Pla Transició Energètica d’Alella.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+SxA, Gd’A, JxCAT, 
Cs i AP-PSC, i el vot en contra d’AA-CUP.
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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:  MAIG - JUNY

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
4, 5 i 6 de juny                BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
12 i 13 de juny                          GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
19 i 20 de juny                          MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
24, 25 i 26 de juny                BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83

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

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

ALCALDIA
93 555 05 50

POLICIA LOCAL
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

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

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

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

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

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

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95

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

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

DEIXALLERIA
93 555 86 99
www.ladeixalleria.cat 

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

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

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

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

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS
93 555 55 09

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

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS ABELARDO VERA 
93 540 19 93

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

SERVEIS SOCIALS 
93 540 63 07

RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I MOBLES
681 244 234

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

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

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

Properes sessions DNI electrònic: 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 10 al 15 de maig.i del 7 al 12 de juny 
De dimarts a dissabte de 9.30 a 13h i de 16 a 19h i diumenge de 10 a 13h. 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.  19 de juny - 18 de setembre - 19 de novembre, de 10 a 13h. 
Consulteu www.alella.cat/reparatruck 

CALENDARI FISCAL: MAIG-JULIOL
IBI urbana no domiciliat                                                      02.05.2022   a   05.07.2022
IBI característiques especials                                              02.05.2022   a   05.07.2022
Taxa de residus domèstics                                                    02.05.2022   a   05.07.2022
Taxa del Mercat Municipal  (2n trimestre)                             26.05.2022   a   26.07.2022
Taxa del Mercat de Marxants  (2n trimestre)                         26.05.2022    a   26.07.2022
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*Activitat organitzada per l’Ajuntament

Agenda d’activitats 

Del 20 de maig al 3 de juliol “Espectrum”, de Marta Bisbal Torres. 

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

Exposició a Can Manyé

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. Despertar-me quan no dormo, de Miquel Desclot. 

Dijous 5 de maig

10h Àgora*
Mites i cures: com ens afecta la menstruació? alella.cat/agora. 

Dissabte 28 de maig

D’11.30 a 13.30h Vinyes de Bouquet d’Alella
Death&Wine. alella.cat/jornadesalellapoblecuidador.

De 18 a 20h Can Lleonart
Reconstrucció. Teatre científic amb Pep Miràs i Susana Eva Martínez. 
alella.cat/jornadesalellapoblecuidador.

Dissabte 7 de maig

15.30h Can Lleonart*
Taller de cuina. Plats freds. alella.cat/canlleonart.

Dimecres 11 de maig

10.30h Aparcament de Can Lleonart*
Oficina mòbil d’atenció al consumidor

Divendres 6 de maig

10h Plaça de l’Ajuntament*
Didaltruck. Servei mòbil d’arranjament de roba. alella.cat/didaltruck.

10.15h Can Lleonart
Sessió de participació. Les claus de l’educació com eina de transforma-
ció i cohesió social. Servei de canguratge i activitats. alella.cat/educacio. 

11h Vinya Testimonial de Can Magarola*
Activitat familiar. Construïm un hotel d’insectes. alella.cat/turisme.

Dissabte 21 de maig

17h Sessió virtual*
Parlem d’Educació. Estratègies per conviure bé amb les pantalles.  

Dilluns 23 de maig

10.30h Oficina de Turisme*
Itinerari. Alella, 1000 anys d’història. alella.cat/turisme

D’11 a 14.30h Plaça de l’Ajuntament i carrer de Sant Madrona*
Carpa informativa, contacontes, Timbalers del vi d’Alella, vermut 
solidari. alella.cat/jornadesalellapoblecuidador.

12.30h Plaça d’Antoni Pujadas*
Dansa al carrer. Topa, amb Brodas Bros. alella.cat/espaialella.

Diumenge 8 de maig

19h Sala Carquefou Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Tertúlia en primera persona. Defensores de drets humans de Colòmbia, 
amb Yurany Cuéllar i Francelly Arias. alella.cat/tertuliescooperacio. 

19.30h Casal d’Alella
Presentació del llibre Con la soledad a cuestas, de Dolores Salazar.
Organitza: Associació Casal d’Alella

Dimarts 10 de maig
21h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella* 
Concert. Tarta Relena. Presentació disc Fiat Lux. alella.cat/espaialella. 

Divendres 27 de maig

De 10 a 14h Àgora*
Brotar. Taller de creativitat i autoconeixement. alella.cat/agora.

De 10.30 a 13h Carrer de la Teixidora, 83 (Mataró)*
Visita guiada al Centre Integral de Valorització de Residus del Mares-
me. alella.cat/moutepelsresidus.

Dissabte 14 de maig

17.30h Can Lleonart*
Taller de cuina. Sopar amb amics. alella.cat/canlleonart.

Dimecres 25 de maig

De 10 a 14h Rambla d’Àngel Guimerà*
3a edició de La Maresma. Fira de Proximitat i Sostenibilitat. alella.
cat/lamaresma.

De 12 a 13.30h Oficina de Turisme*
Diumenges de Vins. Vins i tastet d’Alella Vinícola. alella.cat/turisme.

De 12 a 13.15h Oficina de Turisme*
Diumenges de Most. La floració. alella.cat/turisme.

Diumenge 29 de maig 

8.30h El Bosquet*
15a Caminada dels Tres Pobles. alella.cat/lacaminadadels3pobles. 

Diumenge 15 de maig

19h Sala Carquefou de l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Xerrada. El bon veïnatge: accions i mesures preventives alella.cat/
frontcomu.

Dimarts 17 de maig

Del 23 al 29 de maig 
www.alella.cat/festagentgran

Festa de la Gent Gran
7.30h Can Lleonart*
Sortida. Rupit i el seu entorn. alella.cat/canlleonart.

19h Can Lleonart*
Tertúlia. L’hora de Mari Pau Huguet. alella.cat/canlleonart.

Dijous 19 de maig

Del 20 al 29 de maig. www.alella.cat/espaispoesia 

Espais de Poesia 

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

Dimarts 31 de maig

19h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Parcs i biblios. Taller. Què diuen els ocells? alella.cat/parcsibiblios. 

Dimecres 1 de juny

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Parcs i biblios. Hora del conte. Contes dins un cistell. 

Divendres 3 de juny

10h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Parcs i biblios. Sortida matinal per conèixer espècies d’ocells. 

Dissabte 4 de juny

19h Sala Carquefou Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Xerrada. Com reduir la factura de la llum. alella.cat/mediambient.

Dimarts 24 de maig




