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L’Ajuntament incorpora la signatura 
manuscrita electrònica.

Aprovada la modificació dels àmbits de 
la Crison, Can Bragulat i Can Viló.

El 15 de juny es posen a la venda les 
entrades dels Músics en Residència.
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 L’Ajuntament rep un doble reconeixement per la transparència 
del web i el nivell de maduresa digital en els tràmits municipals.
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Torna la vida al carrer

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

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. 

Arriba el bon temps i el poble s’omple de vida després de dos anys 
d’afectacions constants a les activitats. I la gent participa en car-
rers i places de les activitats organitzades per l’Ajuntament o les 
associacions del poble, perquè hi ha moltes ganes de viure la vida.

Posem punt final a un mes de maig que ha obert la porta a la 
frenesia del calendari de la programació cultural del poble. Entre 
d’altres amb l’edició especial dels Espais de Poesia, on celebrà-
vem els 15 anys; les primeres festes de les escoles i graduacions 
de batxillerat; la Festa de la Gent Gran, que va acabar amb la 
celebració del 80è Dinar d’Homenatge a la Vellesa al Pavelló 
Municipal amb 300 persones; i el nombrós i sentit acte d’home-
natge a Toni Mayol, una petita Festa Major per fer-li un gran re-
coneixement al nou Fill Adoptiu d’Alella.

I aquest mes de juny celebrarem els 10 anys de l’Alella Futbol 
Sala i els 100 anys del Club Futbol Alella; recuperarem l’Aplec 
de l’Arròs, en la seva 46a edició; gaudirem de la Nit del Comerç 
i els festivals de fi de curs de l’Escola de Dansa, la Coral Munici-
pal i el projecte Alella Viu la Música, i de totes les celebracions 
de final de curs de les escoles i de l’Institut. I per acabar un mes 
atapeït d’activitats, us animem a acompanyar l’arribada a Alella 
de la Flama del Canigó i a celebrar la Revetlla de Sant Joan a la 
Riera Principal. 

Tenim per endavant unes setmanes plenes d’activitats, per fer 
poble als carrers i a les places i retrobar-nos amb els nostres 
veïns i veïnes i fer comunitat. Us animo a participar-hi.

Mentrestant continuem amb actuacions de millora de la via pú-
blica. Aquest mes es deixarà encarrilada la urbanització de 
l’aparcament del Camí Baix de Tiana, una millora realitzada con-
juntament amb el Club Sistres. A més, està previst l’inici de les 
obres d’adequació de l’interior de la Comissaria, que permetrà 
garantir un òptim nivell de seguretat, i es reiniciaran les espera-
des obres de construcció de la passera que ha de connectar amb 
el Camp Municipal d’Esports, una actuació que hauria de finalit-
zar-se abans d’iniciar la nova temporada. 

La primera quinzena de juny també està previst l’inici de les 
obres de reurbanització de Torrent de Vallbona. Unes obres im-
portants que s’allargaran quatre mesos i que, entre altres afecta-
cions, comportaran el tall al trànsit rodat del carrer. 

Per finalitzar l’editorial, i arran de la renúncia de la Xènia Matas 
i Castany a l’acta de regidora, voldria fer públic un immens agra-
ïment a la seva feina. Fa tres anys va fer un pas endavant com a 
ciutadana compromesa amb la comunitat i ha exercit una impor-
tant tasca que ens ha permès fer grans avenços en matèria de 
sostenibilitat. Moltes gràcies per tot. Continuarem coincidint al 
carrer, fent comunitat.
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Maduresa digital i transparència 
·······················································································································································
L’Ajuntament aconsegueix un doble reconeixement com administració digital i transparent amb els sengles 
distintius concedits pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i per la UAB.  
·······················································································································································

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

El Segell Infoparticipa avalua 52 
indicadors relatius a la composició 
política, la gestió dels recursos 
col·lectius i econòmics i les eines de 
participació. 
···················································

Alella ha rebut aquest mes de maig un 
doble reconeixement a la transparència 
i la maduresa digital, que s’atorga a tra-
vés dels distintius Infoparticipa i els 
que concedeix el Consorci d’Adminis-
tració Oberta de Catalunya. 

Ja fa nou anys que l’Ajuntament 
obté el Segell Infoparticipa que garan-
teix la transparència del web munici-
pal, i enguany, per primera vegada ha 
rebut, un reconeixement per la seva 
Maduresa Digital dins dels distintius 

que atorga cada any l’Administració 
Oberta de Catalunya (AOC) a les admi-
nistracions catalanes capdavanteres en 
administració digital i govern obert. 
Alella és una de les administracions lo-
cals millors posicionades dins de la ca-
tegoria de municipis d’entre 5.000 i 
20.000 habitants, on ha estat recone-
guda entre els deu municipis Top10, 
d’aquesta franja de població.

L’objectiu dels Reconeixements Ad-
ministració Oberta, que es van lliurar el 
3 de maig al Teatre Auditori de Llinars 
de Vallès, és valorar i reconèixer la im-
plantació i l’ús dels serveis d’adminis-
tració electrònica i la seva conseqüent 
transformació digital en la seva relació 
amb la ciutadania i en la seva gestió 
interna i el govern obert.

És una iniciativa única, tant en 
l’àmbit estatal com europeu, que per-
met avaluar amb rigor el grau de madu-
resa de la transformació digital d’un 
ens públic.

En aquesta VI edició han estat guar-
donats 81 ens locals catalans repartits 
en set categories d’acord amb el nom-

bre d’habitants dels ens i la seva natu-
ralesa.

Aquests reconeixements es donen 
segons l’Índex de Maduresa Digital que 
realitza l’AOC i que es determina a par-
tir de l’anàlisi d’uns indicadors objec-
tius, les dades d’ús dels serveis AOC i 
de l’anàlisi dels webs de 947 ajunta-
ments i 42 consells comarcals.

En aquesta VI edició han estat guar-
donats 81 ens locals catalans repartits 
en set categories d’acord amb el nom-
bre d’habitants dels ens i la seva natu-
ralesa.

Acte de lliurament del Segell Infoparticipa. 

Les xifres de maduresa digital

Índex de maduresa: 84%
Índex infoparticipa: 100%
Registre d’entrada: 12.72 - 68% telemàtic
Registre de sortida: 7.839 - 87% telemàtic
Emissions certificat idcat: 1.078
Factures: 5.254 - 100% telemàtic
Licitacions: 100% telemàtic 
Consultes via oberta: 964 (documentació 
consultada i no aportada per la ciutadania)
Indicador d’interoperatibilitat: 0,85
Indicador ciberseguretat: 0,75

100% al Segell de Transparència 
L’Ajuntament ha revalidat per novè any 
el Segell Infoparticipa, que reconeix la 
qualitat i la transparència dels webs mu-
nicipals, assolint el 100% dels 52 indi-
cadors avaluats. Aquest distintiu l’atorga 
el Grup de Recerca en Comunicació So-
nora, Estratègica i Transparència de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) i és el màxim reconeixement a la 
qualitat i a la transparència de la comu-
nicació local pública. 

El Segell InfoParticipa es va conce-
bre l’any 2013 pel Laboratori de Perio-
disme i Comunicació per a la Ciutada-
nia Plural de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) amb l’objectiu 
d’incentivar les bones pràctiques en co-
municació pública local. L’any 2016 es 
van ampliar els indicadors per adap-
tar-los als paràmetres de la Llei de 
transparència. Alella ha rebut el segell 
en totes les edicions. En les dues darre-
res avaluacions s’ha assolit el 100% 
dels indicadors. 

Els 52 indicadors que s’avaluen fan 
referència a cinc blocs temàtics: quins 
són els representants polítics, com es 
gestionen els recursos col·lectius, com 
es gestionen els recursos econòmics 
(pressupost, contractació, convenis...), 
quina informació es proporciona sobre 
la gestió dels recursos i quines eines de 
participació s’ofereixen. 

L’acte de lliurament dels distintius 
es va celebrar el 9 de maig de 2022 a 
la Sala d’Actes del Rectorat de la UAB.

Alella en el Top10 dels ajuntaments amb maduresa digital.
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L’Ajuntament incorpora la 
signatura manuscrita electrònica 

L’Ajuntament ha fet un pas més en el 
camí de desplegament de l’administra-
ció electrònica. Des d’aquest dimecres, 
25 de maig, ja es poden presentar do-
cuments a l’Oficina d’Atenció a la Ciuta-
dania (OAC) sense necessitat de signar 
en un document en paper, amb la incor-
poració del servei de signatura manus-
crita electrònica o biomètrica, per a la 
signatura presencial de documents en 
suport electrònic, que garanteix la inte-
gritat i autenticitat dels documents. 

A partir d’ara, la ciutadania podrà 
utilitzar aquest sistema en qualsevol 
sol·licitud, instància o document que 
requereixi la seva signatura, mitjan-
çant tauletes tàctils que actualment ja 
estan operatives.

Aquest sistema suposa una millora 
substancial d’eficiència i eficàcia en els 
serveis d’atenció a la ciutadania i, a 
més, permet eliminar l’ús del paper en 
la tramitació d’instàncies i sol·licituds 
sense perdre les garanties de seguretat 

i confidencialitat necessàries. Les tau-
letes utilitzen el servei de signatura 
electrònica ViDSigner, un sistema que 
combina criptografia i biometria per 
oferir una manera segura de signar do-
cuments electrònicament.  

La ciutadania que s’adreci a l’Ajun-
tament per realitzar algun tràmit rebrà 
el suport del personal de l’OAC per a la 
realització de tot el procés i finalment 
podrà signar mitjançant aquest nou sis-
tema, eliminant així el suport en paper. 

···································································································
Des finals de maig es poden presentar documents a l’OAC sense necessitat de 

signar en un document en paper. 

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

Editada la primera guia de recursos de salut mental

Guia de 
recursos 
de salut 
mental

del Masnou, Alella  Teià

Els ajuntaments d'Alella, el Masnou i 
Teià han unit esforços en una nova ini-
ciativa: l'elaboració d'una guia adreça-
da a la ciutadania en la qual es recull 
tots els recursos disponibles per aten-
dre la salut mental al territori.

La Guia de Recursos de Salut Men-
tal del Masnou, Alella i Teià inclou, al 
llarg de les seves 23 pàgines, tots els 
recursos de salut mental presents en 
aquests tres municipis i a la comarca, 
per tal que la ciutadania sàpiga on es 
pot adreçar. S'hi pot trobar informació 
clara i concisa d'una quinzena de ser-
veis de salut mental, com ara la descrip-
ció de cadascun, els horaris d'obertura i 
les vies d'accés i de contacte. Els recur-

sos estan agrupats en quatre categories: 
Serveis d'atenció primària (sanitària i 

social); Serveis Socials Bàsics dels 
ajuntaments d’Alella, el Masnou i Teià; 
Serveis d'atenció a la comunitat (cen-
tres de dia, infantils, juvenils, de forma-
ció i prevenció...) i entitats socials. 

L'elaboració d'aquesta primera guia 
de salut mental sorgeix del treball de-
senvolupat a través de la Taula de Sa-
lut Mental dels tres municipis, de la 
qual formen part professionals, serveis 
i entitats que treballen en aquest àmbit 
conjuntament i de manera altruista i 
col·laborativa. Nascuda l'any 2018, 
aquesta taula és un espai de reflexió, 
intercanvi de recursos i treball col-
laboratiu per promoure l'atenció inte-
gral de la salut mental al territori. 

Xènia Matas renuncia al càrrec de 
regidora per motius professionals
Xènia Matas, regidora d’ERC+SxA i 
responsable de Medi Ambient i Sos-
tenibilitat des de 2019, ha renun-
ciat al càrrec per motius laborals. 
Segons consta a la renúncia que va 
fer pública al Ple del 26 de maig, la 
seva marxa respon a una decisió 
personal condicionada per l’incre-
ment en les seves responsabilitats a 
nivell laboral “que no em permeten 
continuar desenvolupant les tasques 
associades a la regidoria amb el 
rigor i la dedicació que requereixen”. 
Visiblement emocionada, en el seu 
comiat davant el plenari va tenir 
paraules d’agraïment per l’alcalde, 
l’equip de govern i personal de 
l’Ajuntament, alhora que va desta-
car la seva voluntat d’estendre els 
valors ambientals a totes les àrees. 

El Ple nomena Rosa Moraleda 
nova Jutgessa de Pau
El Ple del 26 de maig va triar per 
unanimitat la candidatura presenta-
da per Rosa Moraleda Vila per ocupar 
la plaça de Jutgessa de Pau titular, en 
substitució de Josep Sala Fores, que 
va renunciar al càrrec el mes de fe-
brer. Moraleda era Jutgessa de Pau 
suplent des de 2016 i la seva candi-
datura ha estat la millor valorada en-
tre les dues que s’han presentat. 

·················································································································································
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Aprovada la modificació del POUM 
als àmbits de la Crison, Can Viló i Can Bragulat

Les xifres de la Crison

Superfície total: 11.767 m2 

Sostre màxim edificable: 7.075 m2

Sostre residencial: 5.361 m2

Sostre comercial: 1.714 m2

Espais lliures públics: 4.396 m2

Equipaments: 1.700 m2

Viabilitat: 1.091 m2

Habitatge: 20.500 m2

Número d’habitatges: 70

Habitatges protegits: 23

L’Ajuntament enfila la recta final per 
reajustar i posar ordre als àmbits pre-
vistos pel POUM que han estat anul-
lats per diferents sentències judicials o 
bé per errors detectats al planejament. 
Després de passar pel plenari les modi-
ficacions de La Gaietana i el carrer Llei-
da i de l’àmbit dels Plumeros-Can Blai, 
ara arriba el torn a una de les darreres 
modificacions previstes: Crison, Can 
Viló i Can Bragulat. El POUM, en la 
seva aprovació definitiva, va preveure 
aquests tres àmbits com un sector dis-
continu dins del planejament, per po-
der reconvertir Can Viló en equipament 
públic. Però dues sentències judicials 
van declarar la nul·litat d’aquest plane-
jament, per considerar injustificada 
aquesta discontinuïtat i per la inviabili-
tat econòmica del sector. Donant com-

······················································································································································
La modificació es fa en compliment de dues sentències que van declarar la nul·litat del planejament previst al POUM 

com a sector discontinu. 

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

Preparatius contra el foc Obres al Torrent Vallbona 
A inicis de juny s’inicien les obres 
d’arranjament del Torrent Vallbona, 
entre Les Heures i Avellaners. La 
durada prevista de les obres, adjudi-
cades a l’empresa TEC RAUL SL per 
238.519 euros, és de 4 mesos. 
Mentre es realitzin les obres estarà 
prohibit l’estacionament i la circula-
ció estarà restringida al veïnat per 
accedir als guals. Altres afectacions 
seran: el canvi de sentit del Torrent 
Vallbona entre Mas de Xaxars i Ave-
llaners, el trasllat de l’àrea de conte-
nidors a Les Heures i l’anul·lació de 
la parada de bus del mateix carrer.

Projecte de senyalització viària 
L’Ajuntament posa a disposició dels 
veïnats les propostes de senyalitza-
ció viària dels barris de Mas Coll, 
Can Comulada i Alella Parc perquè 
puguin fer suggeriments a través de 
la pàgina www.alella.cat/propos-
tesmobilitat. 

pliment a les sentències, que no qües-
tionen la qualificació del sol, el Ple del 
26 de maig va aprovar inicialment una 

modificació puntual del POUM en 
aquests tres àmbits que ara passen a 
tractar-se de manera independent. 
Així, Can Viló recupera la qualificació 
urbanística de zona de Casa Jardí, que 
tenia fins a l’aprovació del POUM. A 
Can Bragulat, situat en la confluència 
entre els carrers Comas i Dom Bosco, 
es planteja la tramitació d’un Pla de 
Millora Urbana que ha d’establir la 
seva configuració. L’àmbit de la Crison 
es planteja com a Polígon d’Actuació 
Urbanística, amb una previsió de 70 
habitatges, 1.714 m2 de sostre comer-
cial, 1.700 m2 d’equipaments i 5.400 
m2 de zones verdes i vials. 

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

L’1 de juny es van enllestir les feines de 
tractament de la vegetació a les fran-
ges perimetrals de les urbanitzacions, 
per tal de reduir el risc d’incendis fores-
tals. Els treballs, realitzats per l’empre-
sa Treballs Forestals Presegué, han 
comportat la neteja i el manteniment 
de les franges perimetrals dels barris 
de Font de Cera, Can Magarola, Alella 
Parc, Mas Coll, Can Comulada i Nova 
Alella. El cost d’aquesta actuació as-
cendeix a 22.900 euros. 

El manteniment de franges, que es 
fa anualment, es reforça amb el Pro-
grama de Prevenció d’Incendis Fores-
tals (PPI), que promou la Diputació de 
Barcelona. Enguany s’ha actuat als ca-
mins que connecten els carrers Rosse-
lló i Empordà amb la pista carenera i a 
la pista del Coll de Font de Cera. 

A les tasques preventives que es 

fan sobre el terreny s’afegeixen els re-
cursos humans de vigilància i control, 
amb els guaites del Parc de la Serrala-
da Litoral i la vigilància mòbil del Pla 
d’informació i vigilància contra incen-
dis forestals (PVI). La seva funció és  
detectar incidències i punts de risc i fer 
tasques d’informació i conscienciació. 
Aquest dispositiu es posarà en marxa a 
partir del 21 de juny i fins a mitjan se-
tembre.

La implicació ciutadana és clau
La lluita contra el foc requereix la im-
plicació i la col·laboració de tota la ciu-
tadania: les parcel·les s’han de netejar 
i complir la normativa i cal extremar les 
precaucions i tenir molt present la pro-
hibició de fer foc en els terrenys fores-
tals, poblats o no, per espècies arbòri-
es i els 500 metres que els envolten. 

·······································································································
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Horari d’estiu a l’Ajuntament
De l’1 de juny al 30 de setembre 
l’horari d’atenció de l’OAC és de di-
lluns a divendres de 8.30 a 14h i 
dijous a la tarda romandrà tancada. 
La Biblioteca tancarà els dissabtes 
al matí els mesos d’estiu. Les ofici-
nes d’Esports romandran tancades 
del 8 al 31 d’agost. Can Lleonart 
del 17 de juny al 13 de setembre 
obrirà només al matí i romandrà 
tancat de l’1 al 28 d’agost. L’espai 
de trobada de l’Àgora estarà tancat 
del 23 de juny al 7 de setembre, tot 
i que es faran activitats a l’Adrenali-
na i la Fil·loxera i també s’obrirà la 
sala d’estudi. 

L’Àgora obre la sala d’estudi 
del 7 de juny al 10 de juliol 
L‘Àgora torna a posar a disposició 
del jovent d‘Alella del 7 de juny al 
10 de juliol una sala d‘estudis per 
preparar els seus exàmens i fer els 
treballs. Aquest servei es posa en 
marxa en l’època d‘exàmens per fa-
cilitar als joves, de 16 a 30 anys, 
un espai adequat per estudiar. L’ho-
rari és de dilluns a dijous, de 10 a 
23h, divendres, de 10 a 20h, i diu-
menges, de 16 a 23h. 
alella.cat/salaestudis

Relleu al capdavant de l’ADF
L’Assemblea general ordinària de 
l’ADF Alella, celebrada el 29 de 
maig, va aprovar la renovació dels 
càrrecs de la Junta directiva de l’en-
titat. Màrius Vila substitueix Josep 
Ballester com a president de l’ADF. 
A la reunió es va presentar l’informe 
de les activitats del darrer any i les 
actuacions previstes l’any 2022. 
També es van aprovar els comptes 
dels exercicis 2021 i 2022. 

L’Escola de Dansa estrena un curs 
de dansa creativa
Dins del treball de reforç de la dan-
sa contemporània, l’Escola de Dan-
sa introdueix enguany un nou curs 
de dansa creativa, d’un dia a la set-
mana: per a infants de 4 a 6 anys, 
els dimarts, i de 7 a 9 anys, els di-
jous. L’alumnat actual ha de confir-
mar la plaça abans del 30 de juny i 
les inscripcions per a nou alumnat 
s’obren del 20 de juny al 10 de ju-
liol. www.alella.cat/escoladansa.

Canvis als ajuts a l’escolarització 

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

L’Ajuntament nomena Toni Mayol 
Fill Adoptiu d’Alella 

···································································································
Cal realitzar dos tràmits: un per a menjador i un altre per a llibres i material i 

suport a l’escolarització d’alumnat no matriculat als Pinyons.  
···································································································

El Ple del 26 de maig va aprovar per 
unanimitat atorgar el títol de Fill 
d’Adoptiu d’Alella, a títol pòstum,  a 
Toni Mayol i Perabà, mort de manera 
sobtada el passat 1 de gener, en reco-
neixement a la seva implicació i dedi-
cació a la vida associativa, cultu-
ral i educativa del poble. 

La concessió d’aquest 
títol és, juntament amb el 
de Fill Predilecte d’Alella, 
la màxima distinció que 
l’Ajuntament atorga, en 
aquest cas a una persona 
nascuda fora del municipi, 
“per haver destacat de forma 
extraordinària per qualitats o mèrits 
personals, o per serveis prestats en be-
nefici o honor d’Alella que hagi obtin-
gut consideració indiscutible en el con-
cepte públic”, segons estableix el 
Reglament d’Honors, Distincions i Pro-

tocol de l’Ajuntament d’Alella.
L’Alcalde d’Alella, Marc Almendro, 

va reiterar el suport de l’Ajuntament a 
la família i va lloar la implicació i el tre-
ball realitzat per Toni Mayol “fent co-
munitat” des de diferents entitats del 

poble i “la forta petjada” que ha 
deixat al municipi. L’acord de 

concessió de títol de Fill 
Adoptiu va comptar amb 
el suport de tots els grups 
municipals, que es van ai-
xecar i van fer un llarg 

aplaudiment de reconeixe-
ment davant de la família de 

Toni Mayol i una representació 
de socis i sòcies de l’Associació Ca-

sal d’Alella, presents a la sala de Plens. 
L‘Ajuntament va col·laborar en l’acte 

d’homenatge i record a Toni Mayol orga-
nitzat per l’Associació Casal d’Alella ce-
lebrat el 28 de maig.

L‘Ajuntament ha obert del 24 de maig 
al 21 de juny la convocatòria d‘ajuts a 
l‘escolarització per al curs escolar 
2022-2023. Enguany s’han introduït 
canvis en la gestió d‘aquests ajuts i en 
el sistema de presentació de les sol-
licituds: se separen les prestacions per 
a llibres, material escolar i suport a l‘es-
colarització dels ajuts als menjadors 
escolars, de manera que caldrà fer dos 
tràmits diferents. En el cas de custòdia 
compartida, cada progenitor ha de sol-
licitar la prestació corresponent a la 
seva part de despesa.

A més, també com a novetat, els 
ajuts a l‘escolarització de primer cicle 
d‘infantil de 0 a 3 anys només poden 
sol·licitar-se per a infants que hagin es-
tat matriculats a la Llar d‘Infants Muni-

cipal Els Pinyons, ja que en aquest cas 
aquest suport queda substituït pel siste-
ma de tarifació social. En aquest cas, les 
famílies amb custòdia compartida on els 
dos progenitors volen sol·licitar l‘ajut, no-
més s’ha de presentar una única sol-
licitud. Més informació des de la pàgina 
www.alella.cat/suportescolarització. 

Els ajuts es poden demanar fins al 21 de juny. 



7OCTUBRE 2015 7JUNY  2022

Els Juliols de la UB fixen el focus en la sostenibilitat 

L’Ajuntament recupera aquest estiu els 
cursos dels Juliols de la UB. Serà un 
curs intensiu de tres dies que es desen-
voluparà a Can Lleonart els dies 6, 7 
de juliol, en horari de matí i tarda,  i el 
8 de juliol, en horari de matí. 

La sostenibilitat estarà en el punt 
de mira del curs. Amb el títol “Com 
aplicar l’Agenda 2030 de Nacions Uni-
des per al desenvolupament local. Una 
mirada des del comerç i els productes 
amb identitat, la cultura i el turisme 
sostenible”, el curs planteja reflexionar 
des de diferents perspectives sobre 
qüestions de màxima actualitat, relaci-
onades amb la sostenibilitat, el medi 
ambient i el canvi climàtic, sota el pa-
raigües de l’Agenda 2030, una iniciati-
va aprovada en Assemblea General de 
l’ONU el 2015 i ratificada per 193 pa-
ïsos, considerada la brúixola per assolir 
els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, als quals es pot contribuir 
des de tots els àmbits de la vida públi-
ca i privada.

Al llarg de les tres jornades del 
curs, es donaran les eines a persones 
professionals i interessades en el des-
envolupament local a través del co-

merç i productes amb identitat, la cul-
tura i el turisme a través d’una mirada 
intersectorial i fent èmfasi especial-
ment als ODS 11 i 12 sobre ciutats i 
comunitats sostenibles i producció i 
consum responsables. 

Les classes són obertes a totes les 
persones majors de 16 anys que tin-
guin interès en aquest tema. Es faran a 
Can Lleonart, dimecres i dijous, de 
9.30 a 14h i de 16 a 20.30h, i diven-
dres, de 9.30 a 14h.

Convocatòria de beques 
Per tal de facilitar l’assistència al curs, 
l’Ajuntament convoca 15 beques. Es 
poden sol·licitar fins al 13 de juny pre-
sentant una instància genèrica a l’Ajun-
tament acompanyada d’una carta de 
motivació de la participació en el curs. 

La beca correspon a un 85% (177 
euros) de l’import del preu general del 
curs dels Juliols UB. La resta de l’im-
port, 26,55 euros, serà sufragat per 
l’alumnat quan ja se li hagi notificat la 
beca. 

Poden sol·licitar una beca els ciuta-
dans i ciutadanes majors de 16 anys, 
estudiants universitaris, de batxillerat o 
de secundària, treballadors i treballa-
dores que busquen formació o en gene-
ral persones amb interès per ampliar 
els seus coneixements. 

Les sol·licituds s’ordenaran segons 
la puntuació obtinguda. En cas d’em-
pat de puntuacions, i només en el cas 
que hi hagi més sol·licituds que beques 
disponibles, es farà un sorteig públic el 
16 de juny a les 10h. Més informació 
a www.alella.cat/juliolsub 

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

Alella reactiva els patis oberts 
L‘Ajuntament i l‘Institut Alella tornen a 
impulsar el projecte de Patis Oberts, 
que ja es va posar a prova la tardor de 
2019. La iniciativa pretén  posar a 
l’abast d’infants, adolescents i joves i 
les seves famílies els patis dels centres 
escolars com a espais de joc, lleure i 
pràctica de l’esport. 

Es preveu posar en marxa aquest 
mes de juny, amb horari d’obertura els 
dies lectius serà de 16 a 18h a l’hivern 
i de 16 a 21h a l’estiu. Els dissabtes, 
diumenges, festius i període de vacan-
ces escolars l’horari serà de 10 a 

Nous cursos al Centre de Formació 
d’Adults-Espai Actiu 
Del 21 al 29 de juny es poden fer 
les preinscripcions al Centre de For-
mació d’Adults-Espai Actiu. Es 
mantenen els cursos de preparació 
per als certificats de català C1 i C2, 
els cursos d’anglès nivells A.1, 
A.2.1 i A.2.2 (oficials) i nivells B.1, 
B.2.1 i B2.2 (no oficials) i els de 
preparació de proves d’accés a la 
universitat per a majors de 25 i 45 
anys. També ofereixen cursos tri-
mestrals d’ofimàtica i eines digitals, 
i de conversa d’anglès, català i cas-
tellà inicial. Com a novetat, el centre 
gestionarà el programa del Volunta-
riat Lingüístic. alella.cat/espaiactiu. 

·······················································································································································
El curs es farà del 6 al 8 de juliol i està dedicat a reflexionar sobre l’aplicació de l’Agenda 2030 al comerç, la cultura, 

els productes d’identitat i el turisme sostenible. 

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

21.30h a l’estiu i de 10 a 18 a l’hi-
vern. 

El pati obert no està vigilat i per po-
der-lo utilitzat cal atendre les normes 
d’ús i convivència. Entre d’altres, s’es-
tableix que cal tenir cura de les instal-
lacions i no es poden organitzar torne-
jos, ni àpats o festes particulars. 
Tampoc està permesa l’entrada d’ani-
mals, fumar o beure alcohol. Els in-
fants menors de 10 anys han d’estar 
acompanyats d’una persona adulta. La 
Policia Local serà l’encarregada d’obrir 
i tancar les instal·lacions. 
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Sant Joan torna a la Riera 

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

L’Aplec de l’Arròs 
El diumenge 12 de juny, el Bosquet 
es tornarà d’omplir de vida amb la 
recuperació de la festa de l’Aplec de 
l’Arròs. Les inscripcions per partici-
par en el concurs d’arrossos i pae-
lles es faran a partir de les 9.30h al 
Bosquet. Cal fer reserva prèvia de 
taules i cadires al telèfon 609 652 
653. A més de gaudir d’un bon 
àpat i una bona companyia, també 
es faran tallers de manualitats al 
matí i a la tarda, després del lliura-
ment de premis actuaran el Cor de 
Rock d’Alella i Revival 4. 

Nit del Comerç

La Nit del Comerç omplirà de vida 
el centre del poble l’11 de juny 
amb música, degustacions gastro-
nòmiques i activitats comercials. 
La proposta, que es va estrenar 
amb molt èxit l’any 2016, vol afa-
vorir l’activitat comercial del muni-
cipi i animar la ciutadania a gaudir 
dels espais compartits. En aquesta 
particular versió del shopping night, 
els comerços adherits a la iniciativa 
allargaran l’horari comercial fins a 
la mitjanit, oferint descomptes i 
promocions. Alguns establiments 
també presentaran les novetats de 
la temporada. I mentrestant passa-
ran moltes coses al centre del po-
ble: un tast al mercat, música en 
directe, animació de carrer, country, 
cercavila i moltes més sorpreses 
per animar tothom a sortir al carrer.

La Biblioteca programa el cicle 
“Llibres amb veu pròpia” 
Torna el cicle de presentacions “Lli-
bres amb veu pròpia” al llarg del 
mes de juny i la primera setmana de 
juliol. Amb aquesta iniciativa, la Bi-
blioteca Ferrer i Guàrdia té la volun-
tat de donar suport als persones es-
criptores de l’entorn i fer d’altaveu 
de les darreres creacions, amb gran 
varietat de gèneres i temàtiques. En 
total es faran vuit presentacions de 
llibres entre el 7 de juny i el 8 juliol. 
alella.cat/ambveupropia. 

L’Ajuntament convida la ciutadania a 
celebrar plegats la revetlla de Sant 
Joan i acompanyar la flama en els dar-
rers metres del seu recorregut des del 
cim del Canigó fins a Alella. Enguany 
es recupera el sopar popular i la revet-
lla a la Riera Principal, tot i que per 
poder assistir cal fer reserva d’entrada 
al recinte emplenant el formulari que 
està disponible a la pàgina www.alella.
cat/santjoan.

Des d’aquest mateix enllaç també 
es pot accedir al formulari per fer la 
inscripció a l’acompanyament de la fla-
ma des de Can Sors a la Riera Princi-
pal, on els estarà esperant una comiti-
va sorpresa per donar la benvinguda a 
la Flama i encendre la foguera de Sant 
Joan. En els dos casos, cal emplenar el 
formulari d’inscripcions abans del 17 
de juny. 

L’arribada de la flama a Can Sors 
està prevista cap a les 20.45h i a les 
21h farà els darrers metres de recorre-
gut per arribar a les 21.30h a la Riera 
Principal. Allí és farà la rebuda i l’ence-
sa de la foguera en un acte que comp-
tarà amb la participació dels Timbalers 
del Most, els Timbalers de La Serreta, 
els Diables del Vi d’Alella i els Trabucai-
res del Vi d’Alella. Seguidament, es farà 

un sopar popular -cal dur el menjar de 
casa i es podrà fer ús de les graelles- i 
hi haurà servei de bar, coca, cava i mú-
sica de revetlla. Les taules no seran nu-
merades i s’aniran omplint a mesura 
que la gent vagi entrant a la Riera. 

El cartell presentat amb el lema “La 
iaia”, per la il·lustradora alellenca Ma-
rina Sáez, és la proposta guanyadora 
del concurs de cartells de Festa Major. 
En aquesta convocatòria s’han presen-
tat un total de 13 cartells i han partici-
pat 537 persones en la votació popu-
lar. La proposta guanyadora ha obtingut 
la màxima puntuació amb un total de 
9 punts, 6 del jurat i 3 del vot popular. 
L’autora del cartell guanyador rebrà un 
premi de 500 euros. 

El cartell de la Festa de la Verema es 
donarà a conèixer el 8 de juny a les 9h 
amb la penjada del mural a la cantona-
da de l’Empedrat del Marxant. Durant 
l’acte, que és obert a tothom, s’avança-
rà part del programa de la festa. 

Aquest és el cartell de Festa Major

Ull amb els petards!

 Assegureu-vos de comprar els productes 
pirotècnics en un establiment autoritzat. 

 No us guardeu petards a les butxaques.
 Llegiu les instruccions de cada article.
 No enceneu petards dins de casa, ni els 
llanceu per balconades ni finestres.

 No fiqueu mai petards dins de totxanes ni 
ampolles, perquè en explotar fan metralla. 

 No manipuleu els petards. 
 No subjecteu els petards amb les mans, ni els 
poseu a prop de la cara ni el cos.

 Utilitzeu mitjans segurs per encendre el 
material pirotècnic: metxes i similars.

 Enceneu sempre la metxa per l’extrem, perquè 
tingueu temps d’enretirar-vos. 

 No llanceu mai petards contra ningú.
 No llanceu coets a menys de 500 metres 
de zones boscoses ni en aglomeracions de 
persones. 

 Vigileu que no hi hagi a la vora líquids 
inflamables. 
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·······················································································

Músics en Residència recupera els dos concerts 
·······················································································································································
Les entrades es poden adquirir a partir del 15 de juny a l’Oficina de Turisme i per Internet. 

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

Músics en Residència recupera en-
guany el seu ritme creatiu amb dos 
concerts i les audicions obertes al pú-
blic. Un total de 14 músics amb reco-
neixement internacional compartiran 
l’escenari de l’Espai d’Arts Escèniques 
Casal d’Alella, per preparar els dos 
concerts programats per al 20 i el 21 
de juliol. La primera proposta, entre 
Europa i Amèrica, farà un recorregut 
per diferents autors amb obres de 
Dvorák, Prokófiev, Bernstein Barber i 
Hindemith. El segon i darrer concert 

Dimecres, 20 de juliol a les 19.30 h 
Antonín Dvorák (1841-1904) 
Terzetto per a dos violins i viola en do menor, op.74
Sergei Prokófiev (1891-1953)  
Obertura sobre temes hebreus per a clarinet, quartet de corda i piano, op.34
Leonard Bernstein (1918-1990)
Sonata per a clarinete i piano
Samuel Barber (1910-1981)
Adagio del Quartet de corda núm. 1, op.11 (versió per a orquestra de cambra)
Paul Hindemith (1895-1963) 
Octet per a clarinet, fagot, trompa, violí, 2 violes, violoncel i contrabaix

Dijous 21 de juliol, 19.30 h 
Dimitri Xostakóvitx (1906-1975) 
Quartet de corda núm. 8 en do menor, op.110, dedicat a la memòria de les 
víctimes del feixisme i de la guerra
Olivier Messiaen (1908-1992)
Quatuor pour la fin du temps 

www.musicsenresidencia.com 

El programa

Alella reivindica la diversitat 
sexual als actes LGTBIQ+
Alella se suma al Dia Internacional per 
l’Alliberament de Lesbianes, Gais, 
Trans i Travestis, Bisexuals, Intersexu-
als, Queer i altres identitats sexuals i 
de gènere (LGTBIQ+), que és el 
28 de juny, amb propostes 
per promoure la diversitat 
afectiva i sexual i els femi-
nismes a través dels contes i 
accions de sensibilització. 

El diumenge 19 de juny, 
de 11.30 a 14h, es farà a la 
Plaça de l’Ajuntament el taller de con-
tacontes Colorete Colorado, una activi-
tat intergeneracional, participativa i 

Convocats els Premis Literaris
Els Premis Literaris d’Alella arriben 
enguany a una fita important: se 
celebra la 25a edició del certamen 
de poesia Alella a Maria Oleart. 
Aquest premi va ser l’inici d’una 
proposta cultural, que any rere any, 
ha complert el seu objectiu: pro-
moure la creació literària i difondre 
la llengua i la cultura catalana. El 
concurs de poesia Maria Oleart, és 
també, i sobretot, un reconeixe-
ment i un record a una poeta que 
va deixar la seva empremta a Alella 
i va contribuir a l’enriquiment cul-
tural del municipi. Amb la mateixa 
finalitat es va crear quatre anys 
després el certamen de contes Ale-
lla a Guida Alzina. Les obres es po-
den presentar fins al 14 de juliol.
www.alella.cat/premisliteraris.

estarà dedicat a Xostakóvitx, amb una 
obra dedicada a la memòria de les víc-
times del feixisme i de la guerra, i Mes-
siaen. Les entrades es poden adquirir a 
partir del 15 de juny a l’Oficina de Tu-

risme i per Internet al web de Músics 
en Residència www.musicsenresiden-
cia.com. També hi haurà la possibilitat 
d’assistir a les audicions obertes al pú-
blic dels preparatius dels dos concerts. 

experimental de l’artista Personaje Per-
sonaje, travesti i psicòloga especialitza-
da en edat infantil. Amb el contacontes 
es treballa la LTGBIfòbia, i es reflexio-

na sobre la diversitat sexual, 
concretament la identitat de 
gènere i l’orientació sexual. 

Aquest tema també es 
treballarà a l’Adrenalina 
d’Estiu i es penjaran als equi-

paments públics les il-
lustracions sobre diversitat sexual 

realitzades per Marta Piedra. Al balcó 
de l’Ajuntament es desplegarà una ban-
dera LGTBIQ+ de 18 m. alella.cat/lgtbi.

28/06 DIA PER L’ALLIBERAMENT  

LGTBI+
lesbianes gais transsexuals bisexuals intersexuals
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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 nostra gent 

Toni Mayol un home bo i un bon home. Una perso-
na de consens que amb les seves accions establia 
la concòrdia entre aquells que volíem fer coses per 
Alella. Un cohesionador nat. I si no ho podia fer, 
perquè no sempre és possible, amb un somriure i 
una sabia discreció feia un pas al costat, tot espe-
rant temps més propicis per poder engegar allò que 
de ben segur seria bo per una immensa majoria. 
En Toni segueix omplint el cor i l’estimació de nos-
altres. El buit que deixa a la seva família és gran i 
dolorós que només amb el temps i l’estimació que 
Alella el professa podrà apaivagar la seva pèrdua. 
Toni Mayol, Fill Adoptiu d’Alella per unanimitat del 
Ple i de la gent del seu poble que tant estimava.

En Josep Ballester finalitza la seva etapa a l’ADF 
d’Alella. Mil gràcies per la teva feina i per preocu-
par-te per la nostra protecció durant tants anys. 
Poca gent coneix tan bé els boscos d’Alella. Hem 
passejat amb ell pel nostre territori i hem descobert 
llocs increïbles, una feina encomiable i una dedica-
ció absoluta a preservar el nostre medi natural. En 
Josep deixa el llistó molt alt. Queda’t a prop Josep, 
perquè la teva saviesa és imprescindible per preser-
var Alella.

També volem donar mil gràcies a en Josep Sala 
per la seva dedicació durant tants anys a ser Jut-

14a Festa de la Gent Gran i 80è Dinar d’homenatge a la vellesa 

Aquest any sí! Aquest any hem pogut celebrar com 
cal, i com les nostres grans persones es mereixen, la 
14a Festa de la Gent Gran, una edició que ha recupe-
rat la seva normalitat després de dos anys. Enguany 
ha tornat la Festa tal i com la coneixíem i, a més, 
ha recuperat el seu nom original: Festa de la Gent 
Gran, per fer d’aquests dies un reconeixement encara 
major a la nostra gent gran. Després de tota una vida 
de lluita i d’esforç ara és el moment de poder gaudir 
de la vida i que cada dia pugui ser una petita festa. 

Hem xalat de l’humor de Loll Bertran i Joel 
Joan, de la proximitat d’una professional televisiva 
com la Mari Pau Huguet, del cinema, del burlesque 
i de la música amb Los Sirex i l’Orquestra Parfills. 
I el que és més important: hem pogut tornar a fruir 
de la participació de la gent, amb un doble vessant: 
com espectadors i actors a la vegada. Això és el 
que realment fa que aquesta Festa tingui sentit. 

Hem gaudit del pregó de les residències i enti-
tats de gent gran, hem copsat la feina feta durant 
el curs a la mostra d’arts escèniques, amb el grup 
de teatre i creativitat, el grup de balls en línia de 
l’Associació de Dones Montserrat Roig i el grup de 
country de Can Gaza. També hem pogut comprovar 
com s’organitza el col·lectiu per dur a terme el 9è 
Open de Canastra. I hem gaudit del llegat de la 

ge de Pau. Persona treballadora i respectuosa que 
sabia de la importància del càrrec que ostentava. 
Sempre disposat a donar un cop de mà. Mai vaig es-
coltar de la seva boca un retret, una mala paraula, 
una crítica. Dóna el relleu a la Rosa Moraleda a qui 
desitgem la mateixa trajectòria exitosa que en Josep 
Sala ha deixat. Estem segurs que la Rosa amb el 
seu saber fer, les seves ganes i la seva preparació, 
continuarà i engrandirà la figura de la Jutgessa de 
Pau. Totes elles tenen un denominador en comú: 
entrega i treball per la nostra comunitat a canvi de 
res.

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 

gent gran amb els Relats des d’Alella que, a partir 
d’aquest any, fa una menció especial a Mercè Giralt 
a uns dels relats presentats, que aquest any va re-
caure en el relat La Pobresa de Jordi Ribas i Duran. 

També hem après com les residències treballen 
dia a dia fent que les persones residents frueixin del 
seu entorn més proper, establint ferms vincles entre 
elles a l’hora de fer activitats. Així ho han demos-
trat organitzant un taller de boccia, participant en 
les rutes saludables i en l’exposició de manualitats 
de Can Gaza, o fent la decoració del dinar per a 300 
persones en què també hi han jugat un paper molt 
important les escoles bressol i l’alumnat del PFI-PTT. 

Per cloure la setmana de Festa, diumenge vàrem 
celebrar la 80a edició del Dinar d’homenatge a la 
vellesa, amb moments molt emotius com la cele-
bració de les noces d’or, el merescut reconeixement 
a Jordi Molas per la seva tasca com a president de 
l’Associació de Gent Gran Can Gaza durant 13 anys. 
També es va recordar totes les persones que o bé ja 
no hi són o bé no van poder venir per altres motius.

Volem agrair a totes les entitats, residències, es-
coles bressol, PFI i persones treballadores, voluntà-
ries i col·laboradores que han fet possible aquesta 
Festa. Un cop més s’ha fet palès que Alella és un 
poble que cuida i estima la seva gent gran.

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 Un any al govern 

Ja fa un any i escaig, que la formació política Es-
querra Republicana de Catalunya i Gent d’Alella 
vam arribar a un acord programàtic de polítiques de 
progrés pel bé de les persones del nostre municipi, 
i d’aquesta manera, la nostra agrupació entrava a 
l’equip de govern amb una nova regidoria  de “PRO-
MOCIÓ DE LA SALUT, OCUPACIÓ I CIUTADANIA”.

Passat aquest temps, i amb l’experiència de les 
competències adquirides en aquesta regidoria, es-
tem satisfets de les tasques desenvolupades i de les 
que puguin anar sorgint per contribuir així a ajudar 
a la ciutadania, que és el nostre objectiu. Ajudant 
en tasques des de promoció de la Salut com: 

-Organització de les Jornades de la Salut Mental.
-Guia taula de Salut Mental mancomunat amb 

El Masnou i Teià.
-Inspeccions a establiments alimentaris amb ofi-

cis que comporten mesures correctores si calgués.
-Campanyes del Banc de Sang.
-Sanitat ambiental (control de plagues, desratit-

zació, mosquit tigre, control de coloms, etc.).
-Diferents programes sanitaris a les escoles, 

com per exemple dents fortes i sanes amb distribu-
ció d’estoig d’higiene bucal. 

-Organització del servei d’ambulància per a ac-
tes esportius, lúdics i culturals.

Mark Ullod 
ullodlm@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

La revisió del POUM és un error 

Al nostre entendre, programar el sector discontinu 
del Pla de Millora Urbana número 3 establert al 
POUM i integrat pels sub-àmbits de la Crison, Can 
Viló i Can Bragulat va ser un error, com ja va quedar 
acreditat amb les sentències judicials contràries als 
interessos de l’Ajuntament, i com tornarà a quedar 
demostrat avui, amb la corresponent modificació ur-
banística.

Va ser un error perquè el POUM no pot pretendre 
crear càtedra sobre totes les peces de sòl. L’adminis-
tració pública ha d’actuar amb visió estratègica, però 
també amb molt de realisme –sobretot en matèria 
econòmica i financera– i amb molta cura i cautela. 
Això últim, per a nosaltres, exigeix prudència i hu-
militat.

A l’aprovació inicial del POUM l’any 2010, el 
PMU-3 no hi era. Les tres peces que el componen 
es van analitzar, però no es van programar de forma 
conjunta. Encara més: de les tres, només una, la Cri-
son, va ser objecte d’un exercici de revisió amb l’ob-
jectiu d’ordenar d’una manera coherent uns drets i 
uns aprofitaments urbanístics que eren preexistents, 
com el cas del sòl industrial i el sòl residencial –en 
format unifamiliar i plurifamiliar–, però la distribució 
dels quals no satisfeia les noves necessitats i interes-
sos públics derivats de la construcció del complex 

-Taula Salut Alella.
Des d’Ocupació, a través del Servei Local 

d’Ocupació d’Alella, ubicat dins del servei a les 
persones, fem assessoraments individuals a perso-
nes que busquen feina o volen canviar per millorar, 
amb acompanyaments de recerca, habilitant en un 
espai anomenat “Club de la feina”. Enllaçat, cada 
any, amb les Jornades d’Ocupació que conjunta-
ment amb el Masnou i el Teià, s’organitzen tallers 
pràctics, diversos projectes com ara Treball, Talent 
i Tecnologia, amb visites a centres sociosanitaris.

I pel que fa a Ciutadania, fomentem la feina 
transversal de totes les regidories d’Ajuntament i 
es visiten centres sanitaris, residències i ciutadans 
que ens ho demanen.

En definitiva, una gran i agradable experiència 
ser responsables d’aquesta Regidoria perquè ens 
permet ajudar, com a Agrupació Cívica que som, al 
menester del Servei i Ajuda a les Persones. 

No voldria acomiadar-me sense donar les gràci-
es a la meva gent de l’Agrupació Gent D’Alella, que 
em donen la força i el suport per seguir endavant, 
als meus companys de govern que m’han fet fàcil 
la incorporació i a tots el tècnics i treballadors de 
l’Ajuntament que fan possible que la maquinària 
rutlli perfectament. Sempre amb empenta i alegria.

esportiu municipal i la seva possible ampliació en un 
futur, i de la creació d’un gran passeig de vianants 
a la Riera Principal i trobar una bossa d’aparcament 
alternativa en aquell entorn.

Can Viló i Can Bragulat no van veure modifica-
da les seves claus urbanístiques. Es va prioritzar la 
incorporació al patrimoni públic de dues altres ma-
sies, com són la Miralda, vinculada a aquell passeig 
de la Riera de què parlàvem i a una possible estació 
de ferrocarril, i La Gaietana, com a equipament mu-
nicipal per als barris d’Alella de Mar, i es va enten-
dre, assenyadament, que en aquells moments era 
temerari plantejar altres cessions immobiliàries.

Aquest criteri es va modificar en ocasió de l’apro-
vació definitiva, quatre anys després.  I ara, aquella 
decisió, discutida i rebregada als tribunals per la 
via contenciosa, li suposarà al poble d’Alella haver 
d’empassar-se una ordenació del sector de la Crison 
que admet poc marge de maniobra, ja que les dues 
sentències no reverteixen la situació de l’aprovació 
inicial de 2010 o al Pla General de 1987, sinó es-
tableixen l’obligació de seguir contemplant els sis-
temes de zones verdes i equipament que el 2014 
es van establir a can Bragulat, can Viló i l’Hort de 
la Rectoria.

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

www.gentdalella.cat
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CIUTADANS 

ALELLA PRIMER-PSC Sentit i emotiu homenatge a en Toni Mayol 

El passat dissabte 28 de maig es va fer una petita 
Festa Major per recordar en Toni Mayol. El Casal 
d’Alella es va omplir, de gom a gom, per retre un 
merescut homenatge a la persona que va presidir 
aquesta important entitat social i cultural d’Alella.

A l’acte hi van participar diverses entitats o 
grups del poble de les quals en Toni havia estat 
membre actiu: Grup de Teatre Pàmpol, Colla de 
Gegants, Capgrossos, Grallers i Timbalers d’Alella 
i Diables del Vi d’Alella. 

L’alcalde d’Alella va lliurar a la seva dona i filles 
el títol de Fill d’Adoptiu d’Alella en reconeixement a 
la seva implicació i dedicació a la vida associativa, 
cultural i educativa del poble.  

Finalment, va arribar el moment de la música 
amb Black Note i La Bomba Old Stars (Gatmons, 
Montserrat Figatova, Kirias, Captain Thrash, Lau-
ra Galera, Narcís Perich, Raül Moya, Roger Petra, 
Mark Ullod i Joan Ribas). Gran final de festa!

Des d’aquí volem fer ressò de l’esperit i de-
sitjos d’en Toni. I la millor manera és recordant i                     
reivindicant els seus pensaments (Revista Alella 
núm. 344, pg. 47): 

“És important que la societat, la gent, s’organit-
zi; això és la realitat social, la gent s’ha de moure 
pels seus interessos i amb organitzacions pròpies”.

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

Llengua i pressupostos

El 23 de juliol de 1968 el Tribunal Europeu de 
Drets Humans va dictar una de les seves més im-
portants sentències coneguda com “Caso relativo 
a ciertos aspectos del régimen lingüístico belga” ( 
quina casualitat, Bèlgica). Els demandants de cer-
tes regions del país van reclamar als tribunals que 
eren francòfons o que frequentment s’expressaven 
en francès i que el sistema educatiu belga no els 
hi donava la possibilitat als seus fills d’estudiar en 
francés. 

Es el mateix que reclamen els pares catalans a 
España, a Catalunya, una qüestió de llógica i que 
el TSJC va resoldre, amparat en la jurisprudencia 
del TEDH, dictant el mateix, és a dir, que els pares 
catalans ténen tot el dret a demanar a la escola, 
estudiar un percentatge d’hores en la seva llengua 
materna.  

Qualsevol recurs a altres instàncies topará amb 
el TEDH i la seva sentència, i els pares catalans 
veuran reconeguts els seus drets.

El 25% no l’impossa cap Tribunal espanyol, de 
fet és el TSJC, és la resposta del  Tribunal al reque-
riment als funcionaris de la Generalitat que és pre-
senten als judicis…ja que la normativa lingüistica  
catalana contempla que els pares puguin esolaritzar 
els seus nens en castellà, però al no oferir aquesta 

possibilitat la escola, el Tribunal estableix un per-
centatge.

Que fácil seria copiar el model basc o el que fan 
totes les escoles privades on el liders independen-
tistes porten als seus fills, estudiar en tres llengües, 
català, castellà i anglès, que es el que proposa 
Ciutadans a la escola pública catalana…., al cap 
i a la fi volem els millor pels nostres fills, en això 
coincidim.

D’altre banda, pressupostos “La incompetencia 
de la Generalitat socava la inversió de l’Estat a Ca-
talunya en front de la realitzada a Madrid, davant 
el victimisme davant l’informe de la Intervenció 
General de l’Estat, el problema és que els polítics 
catalans no fan be la seva feina.  Com diuen molts 
economistas, Catalunya te un problema crònic per 
executar les inversions que li concedeixen, i això 
s’agreujat amb el caos del seu Govern.  Però prin-
cipalment, el baix percentatge d’execució es genera 
al sector públic empresarial.

En fi, com a Alella, molt pressupost i baixa 
execució.....tindrem el mateix problema que a la 
Gene??Toni Bernal

bernaltj@alella.cat
689 019 367

“L’administració és un gran pop amb tentacles 
que arriben a tot arreu, però també s’ha de deixar 
espai a la iniciativa de la gent”. 

Respecte el Casal d’Alella, l’any 2016, deia: 
“Una institució que té tants anys de vida era una 
llàstima que es desintegrés. Ara que estem en vies 
d’anar a un local nou, semblava molt trist que la 
cosa no pogués tirar endavant”. 

“Ara la perspectiva que hi ha és bona: el nou 
Casal estarà adosat a un equipament cultural, i això 
farà que es puguin retroalimentar. Val la pena pro-
var aquesta nova etapa, que no mori, sinó donar-li 
una empenta nova: aviat tornarem a casa, al carrer 
Santa Madrona, i ho revifarem”. 

Per tot això, encoratgem a la junta directiva del 
Casal d’Alella a recollir el valuós llegat d’en Toni 
Mayol, a mantenir viu el seu bon tarannà i a enfortir 
la capacitat de creure en el projecte social i cultural 
del nou Casal. 

Aprofitem per agrair, al Casal d’Alella i a les en-
titats i persones organitzadores, el gran esforç fet 
per realitzar aquest necessari i bonic homenatge. 

Visca en Toni i que segueixi la festa!
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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 28 D’ABRIL DE 2022.  Consulteu les vídeo actes a www.alella.cat/plens   

Aprovació acta de les operacions de delimitació entre els 
termes municipals d’Alella i Tiana.
El Ple va aprovar l’acta de les operacions de delimitació 
entre els termes municipals d’Alella i Tiana, promoguda per 
la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat.
Aprovat per unanimitat
Aprovació definitiva del Pla Parcial de La Serreta i El Pla.
El Ple va aprovar definitivament el Pla Parcial Urbanístic de 
La Serreta i El Pla, promogut per la mercantil CORPEDIFI-
CACIONS, S.L., resolent les al·legacions presentades a 
l’aprovació inicial del Pla Parcial urbanístic del sector 
SUDR01 “La Serreta- El Pla” d’Alella. El pla, que va ser 
aprovar inicialment 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 rè-
gim de lloguer— i un sistema d‘equipaments esportius a 
l‘aire lliure a la zona del Pla que formarà part i completarà 
el recorregut esportiu situat entorn a la Creu de Pedra. 
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. 
Modificació de la plantilla de personal corresponent a 
l’exercici 2022.
El Ple va aprovar la modificació de la plantilla amb la fina-

litat de reconvertir places laborals, algunes d’elles en el 
marc del procés d’estabilització d’acord amb la Llei 
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per 
a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i 
reclassificar-les com a funcionàries. 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, Gd’A, JxCAT, Cs 
i AP-PSC i el vot en contra d’AA-CUP
Modificació dels llocs de treball de l’Ajuntament.
El Ple va aprovar la modificació de la relació de llocs de 
treball amb la finalitat de reconvertir places laborals en 
places funcionàries. 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, Gd’A, JxCAT, Cs 
i AP-PSC i el vot en contra d’AA-CUP
Declaració institucional per a uns municipis i comuni-
tats cuidadores. 
El Ple va aprovar una declaració institucional presenta-
da per ERC+SxA, a la qual es van afegir com a propo-
sants els grups municipals de Gd’A i AP-PSC, amb la 
qual l’Ajuntament renova el seu compromís d’afavorir 
l’accessibilitat a serveis de cures de proximitat i donar 
suport a les persones cuidadores. 
Aprovat per unanimitat.

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

TRANSPORT  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

TRANSPORT A DEMANDA I SERVEI DE TAXI 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: JUNY-JULIOL

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
2 i 3 de juliol                             GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
9 i 10 de juliol                           MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
16 i 17 de juliol                BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
23 i 24 de juliol                         GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
30 i 31 de juliol                         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 tarda tancat fins al 30 de setembre

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: 21 de setembre (recollida el 27 de setembre) i 7 de novembre (recollida 11 de 
novembre). 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 7 al 12 de juny i del 5 al 10 de juliol.
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. 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 

Fins al 3 de juliol “Spectrum”, 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

12h Can Manyé*
Tancament de l’exposició “Spectrum”, amb l’artista Marta Bisbal 
Torres. alella.cat/canmanye. 

20h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella* 
Festival d’Estiu. Coral Joia d’Alella. Òpera en concert: Orfeo i Eurídice, 
de Gluck.  alella.cat/festivalestiu.

Diumenge 3 de juliol

21h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Festival Talent. Concert de Lluís Cañellas. Gratuït. 
alella.cat/espaialella.

Divendres 17 de juny

20h Can Sors i Riera Principal*
Benvinguda i acompanyament a la Flama del Canigó i Revetlla de Sant 
Joan. alella.cat/santjoan. 

Dijous 23 de juny 

10.30h Oficina de Turisme*
Itinerari. Els jardins de la casa del Marquès d’Alella. alella.cat/tu-
risme

D’11 a 19h El Bosquet
46è Aplec de l’Arròs. Concurs d’arrossos i paelles. 
Organitza: Associació Casal d’Alella amb la col·laboració de l’Ajuntament 
12h Can Manyé*
Visita comentada a l’exposició “Spectrum”, amb l’artista Marta Bis-
bal Torres. alella.cat/canmanye. 

Diumenge 12 de juny

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Xerrada. La problemàtica dels plàstics al medi ambient. alella.cat/
moutepelsresidus.

10.30h Can Lleonart
Festa de fi de curs. Exposició de treballs i sopar a la fresca. alella.cat/
canlleonart.

Dijous 16 de juny 

22h Parc de Can Sors* 
Festival d’Estiu. The Gospel Viu Choir. Non stop gospel 20. 
alella.cat/festivalestiu.

Dissabte 2 de juliol

19h Bosquet d’Alella*
Ioga més enllà de la pràctica. alella.cat/agora.

Dijous 30 de juny

De 12 a 13.30h Oficina de Turisme*
Diumenges de Vins. Celler de les Aus i La Companyia d’Alella. 
alella.cat/turisme.

De 12 a 13.15h Oficina de Turisme*
Diumenges de Most. Un recipient per veure i beure. alella.cat/turisme.

Diumenge 26 de juny

16h Hort de la Rectoria
Festa popular de celebració del centenari del Club Futbol Alella. Acti-
vitats per a tota la família: inflables, futbolí humà, música en directe, 
DJ i altres sorpreses. Servei de bar. 
Organitza: Club Fubtol Alella amb la col·laboració de l’Ajuntament 

Dissabte 18 de juny

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

11.30h Plaça de l’Ajuntament*
28J. Contacontes sobre diversitat sexual per a criatures i famílies. 
alella.cat/lgtbi

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Concert de final de curs del projecte Alella Viu la Música. 

Diumenge 19 de juny

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Cicle Gaudí. Cinema. El ventre del mar. alella.cat/espaialella. 

Dimarts 28 de juny 

12h Can Magarola*
Espais de Poesia. ArtAtzAr. Acció i taller de poesia visual a càrrec de 
l’artista Victòria Pujadas i la poeta Joana Bel. 

Diumenge 5 de juny

17 i 19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella
Festival de fi de curs de l’Escola de Dansa. alella.cat/escoladansa

De 10 a 2h Diferents carrers del centre del poble
Nit del Comerç. Tast al Mercat, música, footruck, photocall, country, 
cercavila, animació de carrer. alella.cat/nitcomerc

Dissabte 11 de juny

Dimarts 7 de juny 20h. La sastreria de la Rambla, de Josep R.Farré
Divendres 10 de juny 19.30h. La niña más bonita de Alella, 
d’Àngela Landete (Lovelace) 
Dimarts 14 de juny 19.30h. A fora ja és estiu, de Kim Ae-ran
Divendres 17 de juny 19.30h. Neures de sucar pa amb oli, de 
Josepa Sopeña 
Divendres 1 de juliol 20h. Figures, paisatges i marines, d’Enric Satué
Dimarts 5 de juliol 19.30h. El placer de ser mediocre, de Rafa Aranda 
Dimecres 6 de juliol 19.30h. Et fem costat: 41 relats i un llapis, 
presentat per membres del Maresme Oncològic
Divendres 8 de juliol 19.30h. Barcelona-Estambul, d’Isabel Cánovas 

www.alella.cat/ambveupropia 

Cicle llibres amb veu pròpia a la Biblioteca 

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella* 
Espai de Poesia. El Price dels poetes. Col·loqui i projeccions amb la di-
rectora Ona Balló, la poeta Míriam Cano i el crític d’art Manel Guerrero. 

Dijous 4 de juliol

20h Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia* 
Club de lectura. Lluvia fina, de Luis Landero. Conduït per Tònia Minguet.

Dijous 7 de juliol

22h Jardins de Cal Marquès* 
Festival d’Estiu. Vetllada musical de prop, amb Joan J.Ramos. 
alella.cat/festivalestiu.

Divendres 8 de juliol

22h Celler Bouquet d’Alella* 
Festival d’Estiu. A feeling good, amb Joan Vázquez. 
alella.cat/festivalestiu.

Dissabte 9 de juliol



Hem dividit la societat per sexes
i no permetem que les persones 
trans puguin escollir lliurement.

Espero amb orgull ampliar  
la meva família.

Jo trio com vestir-me i a què jugar.

Independentment de la meva 
identitat de gènere soc competent 

per a la feina que m’agrada.

El desig no té edat ni gènere. Expresso el meu amor lliurement.
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DIVERSITAT AFECTIVA I SEXUAL
JORNADES PER A L’ALLIBERAMENT LGTBIQ+ lesbianes  gais  transsexuals  bisexuals  intersexuals

28J

Antigues Escoles Fabra  
Av. Ferran Fabra, 1, segon pis, 93 555 39 12, educacio@alella.cat

preinscripció

telemàtica

o presencial

del 21 al 29

de juny

www.alella.cat/espaiactiu

spaieactiu

centre de form
ació d’adults d’Alella

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS 
ESPAI ACTIU
CURS 2022-23

CURSOS ANUALS
Preparació per a la Prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys

Anglès A.1, A.2.1, A.2.2, B.1, B.2.1 i B2.2
Català nivells C1 i C2

Centre de suport per a l’alumnat matriculat al Graduat en Educació Secundària 
(GES) de l’Institut Obert de Catalunya (IOC)

CURSOS TRIMESTRALS
Conversa Anglès diferents nivells

Català inicial
Castellà inicial

Taller d'o�màtica 
Taller d'eines digitals


