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Camí cap al Camp
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2

EL FULL

SUMARI

Fem Alella
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Agenda d’activitats

La Festa Major arriba farcida d’activitats per a tots els pú·
blics i tornarà a recuperar les places i els carrers del poble.

L’alcalde,
Marc
Almendro Campillo

La Festa de la Verema recuperarà el seu símbol d’identitat:
la Mostra de Vins DO Alella i Gastronomia a l’Hort de la Recto·
ria. A més de les activitats tradicionals, mantindrem les inno·
vacions de l’any passat amb la fira d’oficis i la música al carrer,
per animar encara més la celebració. Enguany, incorporarem
novetats com el Vinema —un maridatge de curtmetratges,
vins i platets amb estrella Michelin— i també els Premis Ve·
rema d’Alella que posaran en valor persones amb trajectòries
destacables en el món del vi. En aquesta primera edició hem
volgut atorgar un doble premi a dues persones filles d’Alella
que s’han ben guanyat un gran reconeixement per la seva
dedicació en el món vitivinícola: la Rosa Vila i Barnils, la
primera dona sommelier a Catalunya, i en Josep Bassas i
Arnanz, que aviat es jubilarà després de més de 50 anys de
dedicació a Alella Vinícola.
També presentarem el llibre Un país a la copa. Alella, el vi
humà que narra en primera persona la tradició vitivinícola de
tot un poble i que anirà acompanyada d’una exposició del fo·
tògraf Jordi Borràs de les persones entrevistades en el llibre.
L’estiu és temps per celebrar i compartir, però també cal
que estem alerta i extremem precaucions. D’una banda, pel
risc d’incendi forestal i, per altra, per possibles temptatives
d’ocupacions o robatoris. En ambdós casos us demano la
vostra col·laboració i que compteu sempre amb la Policia
Local d’Alella, un cos professional que està al servei de les
persones.
Podeu contactar-hi i utilitzar els serveis que posen a la
vostra disposició, com és el cas del servei de notificacions
d’absències domiciliàries si marxeu fora. També m’agradaria
remarcar una de les eines que la campanya “Front Comú als
Robatoris” ha destacat: la necessitat de fer xarxa. Cal que ac·
tivem una xarxa veïnal, fruit de la implicació de veïns i veïnes,
i per això cal que ens coneguem i col·laborem entre el veïnat.
Aprofitem aquests dies per saludar-nos i conèixer-nos entre
nosaltres!
Abans d’acabar, permeteu-me donar la benvinguda a la
Roser Ollé i Llobet com a nova regidora de l’Ajuntament. Et
desitgem molts encerts i bona feina al servei de la ciutadania.

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.
Exemplars i distribució gratuïts a tota la població.

JULIOL-AGOST 2022

Últims retocs al Tram A de la Riera
·······················································································································································
L’Ajuntament allarga el passeig de la Riera des del pou sorrenc fins al Camp d’Esports Municipal.
·······················································································································································

Tres trams diferenciats

L’obra es preveu que pugui quedar enllestida i es pugui accedir pel passeig aquest mateix mes de juliol.

Ha estat un camí tortuós i difícil
d’aconseguir, però s’espera que aquest
mes de juliol ja es pugui accedir passe·
jant des del centre del poble fins al
Camp d’Esports Municipal de manera
segura. Al tancament d’aquesta edició
d’El Full, s’estaven enllestint els dar·
rers serrells d’una obra que ha estat
especialment complicada per diferents
motius, sobretot pels requeriments que
suposa actuar sobre la llera d’una riera
i a tocar d’una carretera.
Fa molts anys que l’Ajuntament tre·
balla per donar solució als problemes
d’accessibilitat cap al Camp d’Esports i
a Alella Parc. L’any 2007 ja es van
plantejar diferents solucions referents a
l’anomenat Tram A, en el concurs
d’idees convocat per l’Ajuntament. Se·
guint la proposta guanyadora, es van
reurbanitzar els dos primers trams del
passeig, primer des de Les Heures a
Marià Estrada i després des d’aquest
punt al pou sorrenc. Són 700 metres
de passeig que ara s’allarguen 330 me·
tres més cap al nord, fins a connectar
amb el Camp d’Esports i amb la volun·
tat de seguir camí fins a Alella Parc.
L’Ajuntament va aprovar al febrer
inicialment el projecte que permetrà
allargar el passeig fins a l’entrada al
barri d’Alella Parc, amb una inversió
prevista de 243.000 euros.
A diferència de les dues fases exe·
cutades amb anterioritat, en aquest
Tram A la riera no està canalitzada. El
primer projecte, aprovat el 2013, es va

haver de modificar per adaptar-lo als
requeriments hidràulics i de serveis. A
més, les obres han patit diverses vicis·
situds que han impedit l’execució en els
terminis previstos i han obligat a fer no·
ves licitacions. Finalment, els treballs
van ser adjudicats a l’empresa Obras y
Pavimentos Brossa per un import de
166.527 euros. En paral·lel, s’està
executant l’arranjament de la riera, des
del pou sorrenc fins al Camp d’Esports,
amb un cost de 23.403 euros.

La solució adoptada en aquest Tram A
consisteix en la creació d’un camí rural
per a vianants d’1,5 m d’amplada mí·
nima situat entre la carretera BP-5002
i la Riera, en l’espai de la zona d’ar·
brat, fora de la llera. El traçat es troba
definit en tres trams diferenciats. El
primer parteix del pou sorrenc i ha
comportat una desbrossada i adequa·
ció de l’espai que hi ha entre el mur de
la riera i els arbres del límit de la carre·
tera. En el segon s’ha instal·lat una
passarel·la metàl·lica de 75 m formada
per baranes estructurals d’acer de 15
mm sobre una base de perfils laminats
amb terra de reixa. I el tercer i últim
tram arrenca de la passarel·la i arriba
fins al Camp Municipal d’Esports. Per
salvar la diferència de cotes entre la
carretera i la Riera, s’ha hagut d’estabi·
litzar el talús per assegurar la durabili·
tat de la plataforma del camí i evitar
l’erosió de les riuades mitjançant gabi·
ons de pedra granítica.

Posada en comú sobre el futur de La Vinícola
L’Ajuntament ha reunit una vintena de persones
de distints àmbits per analitzar des de diferents
perspectives les possibilitats de futur de l’emblemàtic edifici de La Vinícola. Al llarg de tres
trobades —l’11 d’abril i el 10 i 31 de maig—
s’ha posat en context aquest edifici històric i la
importància que té dins de l’àmbit patrimonial,
social, emocional i vitivinícola del municipi i s’ha
donat a conèixer els detalls de les dues propostes —una primera comercial i una segona d’ús residencial— presentades per la propietat, que ha
expressat la seva voluntat de traslladar l’activitat a un altre emplaçament del poble. Com a conclusions,
l’opinió generalitzada és que malgrat l’anhel de mantenir l’activitat originària, s’assumeix la possibilitat
de destinar l’edifici a altres usos vinculats al món vitivinícola que contribueixin a la identitat de poble,
com ara propostes que fomentin l’activitat agrícola, el desenvolupament d’un centre d’agrotecnologia o
espais de formació en aquest àmbit. També va haver-hi un elevat grau de consens sobre la possibilitat
de visualitzar la part central de les naus com una gran àgora municipal, un gran espai d’ús públic per
fer fires i trobades. En l’àmbit arquitectònic, es valora que caldrà respectar els espais de l’edifici, molt
especialment les tres naus superiors que són les de major rellevància històrica. Així mateix, s’assumeix
amb major consens l’opció d’acordar amb la propietat compaginar usos públics i privats.
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L’Ajuntament ha liquidat el pressu·
post de 2021 amb un resultat pres·
supostari ajustat d’1.489.666 eu·
ros i un romanent de tresoreria per
a despeses generals de 4.742.689
euros. L’alcalde, Marc Almendro va
donar compte de la liquidació al
Ple del 30 de juny, detallant que
s’havia arribat a assolir el 93% dels
ingressos previstos i el 82% de la
despesa.

L’Ajuntament renova una desena
d’aparells desfibril·ladors
L’Ajuntament ha renovat els equips
desfibril·ladors instal·lats en punts
estratègics del municipi i els dos
equips mòbils incorporats als vehi·
cles de la Policia Local. La renovació
dels aparells s’ha fet mitjançant l’ad·
hesió al sistema d’adquisició centra·
litzada dels ens locals de Catalunya,
amb una inversió total d’instal·lació
i manteniment de 17.376 euros, a
pagar en 48 mensualitats. Els apa·
rells fixes estan instal·lats al Pavelló
Municipal d’Esports, la zona esco·
lar del Bosquet, el Camp d’Esports
Municipal, la Plaça de l’Ajuntament,
l’Escola La Serreta, l’Espai d’Arts
Escèniques Casal d’Alella, les Pistes
d’Entrenament d’Atletisme. La xar·
xa es complementa amb dos equips
mòbils de la Policia Local.

75è aniversari de la Fundació
Germans Aymar i Puig

La Fundació Germans Aymar i Puig
celebra aquesta tardor el seu 75è
aniversari i per commemorar aques·
ta fita està preparant una exposició
amb la col·laboració de Cerquem
les Arrels. Per aquest motiu, la ins·
titució fa una crida a les famílies
que tinguin fotografies i documents
relacionats amb la construcció o les
activitats de la residència que les
facin arribar a la Biblioteca Ferrer i
Guàrdia abans del 29 de juliol. Els
documents seran escanejats i es re·
tornaran en un termini de 72 hores.

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

Liquidació positiva del pressupost

Canvis de senyalització a Mas
Coll, Can Comulada i Alella Parc
···································································································
S’ha convocat una reunió informativa per al 25 de juliol.

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

L’Ajuntament ha convocat els veïnats
d’Alella Parc, Can Comulada i Mas Coll
a una reunió informativa per presentar
les propostes de senyalització viària
d’aquests tres barris i copsar l’opinió de
la ciutadania. La trobada es farà el di·
lluns 25 de juliol a les 19 hores a l’Es·
pai d’Arts Escènics Casal d’Alella.

Es tracta d’un estudi, encarregat a
l’empresa VAIC Mobility, per tal d’analit·
zar la situació viària actual dels tres bar·
ris i elaborar propostes de senyalització
viària adreçades a reduir riscos i millorar
la seguretat. L’objectiu d’aquest treball és
maximitzar la seguretat en cas d’evacua·
ció; millorar la seguretat viària (en cor·
bes, canvis de rasants...) i evitar veloci·
tats excessives de circulació; garantir el
pas de l’autobús, els camions d’escom·
braries i bombers; ordenar l’aparcament
irregular en voreres i oferir una imatge
més endreçada de l’espai viari.
Per assistir a la reunió es recomana
fer inscripció prèvia al formulari de la
pàgina.alella.cat/propostesmobilitat.
Les persones que no puguin assistir a la
reunió tenen la possibilitat de presentar
els seus suggeriments fins al 21 de juli·
ol penjat a la mateixa pàgina.

Habilitada una zona d’aparcament
al Camí Baix de Tiana
L‘Ajuntament ha habilitat com espai
públic d‘aparcament una parcel·la mu·
nicipal, de 680 metres quadrats, situa·
da al Camí Baix de Tiana, a tocar del
torrent del Sistres. L‘espai ha estat ade·
quat per l’estacionament d’una quinze·
na de vehicles i per millorar l‘accés per
a vianants. La intervenció ha compor·

tat la desbrossada del terreny i l‘anive·
llament de la superfície, la construcció
d’un gual, l‘arranjament dels trams
malmesos de vorera i la instal·lació
d‘un nou punt de llum, entre altres tre·
balls. L‘actuació ha tingut un cost de
17.000 euros, finançats al 50% per
l‘Ajuntament i el Club de Tennis Sistres.
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A l’estiu toca extremar les precaucions
·······················································································································································
Cal estar preparat per fer front a les altes temperatures, el risc d’incendi i les absències domiciliàries.

·······················································································································································
A l’estiu l’activitat al carrer s’intensifi·
ca, és temps de fer vacances i de gau·
dir de l’espai compartit. Però no es pot
abaixar la guàrdia: aquesta època de
l’any té riscos que cal intentar prevenir.

Vigileu amb la calor
La calor s’ha impostat amb molta força
abans inclús de l’arribada de l’estiu. Per
això s’han reforçat els controls i la vigi·
lància sobre la població més vulnera·
ble. La regidoria de Serveis a les Perso·
nes ha actualitzat el llistat de persones
amb necessitats d’evacuacions especi·
als i ha contactat amb elles per com·
provar la seva situació i fer-li arribar les
recomanacions i consells que cal seguir
per prevenir els efectes de la calor. Tan·
mateix, s’ha fet formació específica a
les treballadores del Servei d’Atenció
Domiciliària perquè facin arribar les re·
comanacions als usuaris i usuàries del
servei. El servei de teleassistència tam·
bé ha fet trucades a totes les persones
usuàries per comprovar la seva situació
i informar dels consells preventius.

L’Ajuntament recorda a totes aque·
lles persones que no s’hagin inscrit al
servei d’evacuació especial en cas
d’emergència que poden fer-ho omplint
el formulari de la pàgina alella.cat/su·
portemergencies. Cal incloure les da·
des personals i la situació que els fa
susceptibles de necessitar ajuda.
Protecció solar, hidratació i evitar
sortir i fer activitat física a les hores de
més calor, són algunes de les princi·
pals mesures que cal tenir present.

Atenció al risc d’incendi
Les altes temperatures poden tenir
efectes perjudicials sobre la salut i
també sobre el medi ambient. El risc
d’incendi és especialment elevat
aquest estiu, un hivern molt sec i els
episodis de calor recents són una ame·
naça per a les zones forestals. Per això
cal extremar les precaucions, netejar
les parcel·les i tenir molt present la
prohibició de fer foc en els terrenys fo·
restals i en els 500 metres que els en·
volten.

Des d’aquest mes de juliol els vehicles
amb el distintiu de resident gaudiran de
bonificacions a l’aparcament de Can
Lleonart. Per afavorir una major rotació i
utilització, s’han establert dues categori·
es tarifaries: una per als vehicles que
disposen del distintiu de residència a
Alella i una altra per als que no en te·
nen. L’Ajuntament ha enviat el distintiu
a totes les llars on hi ha vehicles que
estan donats d’alta a Alella. Les perso·
nes empadronades al poble que no tri·
butin pel seu vehicle al municipi, podran
disposar del distintiu si ho sol·liciten a
l’OAC i previ pagament de 20 euros.
A més de les noves tarifes, l’horari
de l’aparcament de Can Lleonart serà el

mateix de l’Hort de la Rectoria —de di·
lluns a divendres, de 9 a 14 i de 16 a
20h, i dissabte i diumenge, de 9 a
14h— per a vehicles que no disposin
del distintiu. Per als vehicles amb distin·
tiu, l’horari de pagament és de dilluns a
divendres, de 9 a 14h i de 16 a 20h.

Preus amb distintiu

Tarifa 2 hores: gratuït
Tarifa 4 hores: 1 euro
Tarifa 9 hores: 2 euros

Horari

De dilluns a divendres
De 9 a 14h i de 16 a 20h

Per lluitar contra la proliferació del
mosquit tigre cal evitar l’acumulació
d’aigua estancada perquè no puguin
créixer les larves. L’ordenança aprova·
da el 2009 estableix sancions per les
persones que incompleixen les mesu·
res preventives per evitar-ne la prolife·
ració.

Comunicar les absències domiciliàries
L’Ajuntament recomana a la població
que faci ús del servei de comunicació
d’absències domiciliàries. Es tracta
d’una mesura preventiva que té per ob·
jectiu prevenir robatoris i agilitzar les
gestions en els casos en què algú patei·
xi un robatori o qualsevol incident a
casa seva mentre és fora del domicili
perquè està de vacances o per altres
motius. Per donar-se d’alta d’aquest
servei cal emplenar el formulari de la
pàgina alella.cat/absenciesdomiciliaries
i fer-lo arribar a la Policia Local (alella.
policia@alella.cat) o bé presencialment
a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.

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

Tarifes reduïdes per a vehicles
amb el distintiu de resident

Al mosquit tigre, ni aigua!

Roser Ollé i Llobet s’incorpora com a
regidora del grup d’ERC+SxA

Al Ple municipal del 30 de juny va
prendre possessió Roser Ollé i Llo·
bet com a regidora del grup munici·
pal d’ERC+SxA. Ollé va ser la nú·
mero 9 de la llista republicana i
entra en el plenari en substitució de
Xènia Matas, que va presentar la
seva renúncia al càrrec en el Ple de
maig.
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L’Ajuntament ha tornat a editar la
guia d’activitats extraescolars del
curs vinent que recull l’oferta públi·
ca i privada que s’ofereix al municipi
per a infants i joves de 3 a 16 anys.
L’objectiu d’aquesta guia és facilitar
a les famílies informació de tot el
ventall d’opcions formatives, espor·
tives, musicals, artístiques, lúdiques
o culturals que s’ofereixen fora de
l’horari escolar. S’han editat 3.500
exemplars que es distribuiran a les
llars del municipi, als centres que
imparteixen activitats i als equipa·
ments. El document es pot consul·
tar a alella.cat/guiaextraescolars.

Una dotzena d’empreses recolzen
el Projecte de Currículum Obert
Una desena d’alumnes han partici·
pat aquest curs 2021-2022 al pro·
grama Currículum Obert, adreçat a
l’alumnat de 3r i 4t d’ESO que pre·
senta dificultats d’aprenentatge.
L’objectiu és contribuir a millorar les
capacitats i habilitats de l’alumnat
per acreditar l’ESO i/o reorientar els
seus estudis. El programa es realit·
za gràcies a la participació d’empre·
ses i serveis del municipi. L’Ajunta·
ment agraeix la implicació d’una
dotzena d’empreses del municipi:
Alella Motors, perruqueria David...
David, La Magrana, La DO Tastets
d’Alella, Tot Dolç, Centre Veterinari
Alella, Vera Veterinaris Alella, La
Companyia d’Alella, Hotel Arrey
Alella, Viñallonga, El Azahar i a la
brigada municipal.

Cursos subvencionats de natació
Els infants nascuts el 2016 i empa·
dronats a Alella poden fer un curs
de natació subvencionat per l’Ajun·
tament a la piscina del Complex
Esportiu. Els cursos són d’una hora
setmanal i les inscripcions es faran
a partir de l’1 de setembre.

El 30 de juny torna el banc de sang
L’Ajuntament anima la ciutadania a
participar al banc de sang que
s’instal·larà a la sala d’entitats de
les Antigues Escoles Fabra el 30 de
juliol, de 10 a 14h i de 17 a 21h.
Cal fer inscripció prèvia a donar·
sang.gencat.cat.

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

Nova edició de la guia
d’activitats extraescolars

El Consell d’Infància clou el
primer curs amb la feina feta

El Consell d‘Infància marxa de vacan·
ces amb la feina feta. La vintena d‘in·
fants de 10 i 11 anys que conformen
aquest nou òrgan de participació va
cloure el seu primer curs el 13 de juny,
amb la darrera sessió de la tempora·
da. L‘acte de cloenda va comptar amb
la participació de l‘alcalde d‘Alella,
Marc Almendro, la regidora d‘Educa·
ció, Teresa Vilaró, a més de personal
tècnic de l‘Ajuntament, famílies i re·
presentants dels centres educatius.
En les cinc trobades que s‘han fet
des de la seva creació, el març de
2022, els nois i noies del Consell d‘In·
fància han debatut sobre com es volen
organitzar i funcionar, com a base del

futur reglament del Consell, que s‘apro·
varà a la tardor. També han fet propos·
tes per millorar l‘educació a Alella, que
es tindran en compte en el Pla Local
d‘Educació que actualment s‘està ela·
borant, han plantejat diverses propos·
tes sobre temes relacionats amb l‘es·
port, el medi ambient o l‘ús de l‘espai
públic, que s‘acabaran de concretar en
les properes sessions del Consell que es
reprendran amb el nou curs escolar.
El Consell està format per 21 nens i
nenes d‘entre 10 i 11 anys, que estudi·
en o viuen a Alella. La seva missió és
donar veu als infants i tenir en compte
la seva opinió i les seves propostes per
fer del municipi un poble millor.

El bus de Can Ruti para a Montgat
La línia de bus 849 que connecta
Teià, Alella, el Masnou amb el centre
de Badalona i l'Hospital Germans Trias
i Pujol ha ampliat el seu recorregut
des del 4 de juliol amb la incorporació
d'una parada d'anada i una altra de
tornada a Montgat. A petició d’aquest
municipi, la Generalitat ha autoritzat
l’habilitació d’una parada a la rotonda
de Can Ciurana, sobre el túnel de la
B-20, en el recorregut d’anada, i una
altra al costat de l’Ajuntament, en el
de tornada.
La línia va entrar en funcionament
el 14 de juny de 2021 amb un total
de 14 expedicions, 7 en cada sentit de
circulació, de dilluns a divendres no
festius, en l’horari comprès entre les 7
del matí (primera sortida) i les 16.10h
(última arribada). Amb la incorporació
de la parada de Montgat l’últim servei

s’allarga fins a les 17.30h, amb un total
de 10 parades d’anada i 8 de torna·
da. L’ampliació del recorregut suposarà
un increment estimat de 12.863 euros
anuals al cost actual, que està al voltant
dels 138.000 euros, assumits íntegra·
ment per la Generalitat. La previsió
d’utilització de la línia és de 22.414
passatgers/es l’any.
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La Festa Major dels retrobaments
·······················································································································································
El programa inclou una seixantena d’activitats pensades per a tot tipus de públic.
·······················································································································································
Enguany sí, si no hi ha imprevistos de
darrera hora, la Festa de Sant Feliu llu·
irà novament amb les activitats tradici·
onals i nous suggeriments. Són una
seixantena d’activitats que conviden la
ciutadania a participar i sortir al carrer,
a compartir l’espai amb els veïns i les
veïnes del poble.
En l’elaboració del programa s’ha
filat prim perquè tothom pugui sen·
tir-se a gust i formar part d’aquesta ce·
lebració col·lectiva. Amb propostes es·
portives i saludables, activitats infantils
i familiars, concerts, tallers, concursos,
fires...Després de dos anys de restricci·
ons per la pandèmia, les entitats recu·
peren protagonisme i la seva tradicio·
nal implicació dins del programa, amb
activitats destacades com els correfocs
infantils i d’adults, la cercavila de ge·
gants, la tibada de llibant, el timbale·
lla, el campionat d’escultures amb mo·
toserra o el concurs de dibuix infantil.
La caminada nocturna el 22 de ju·
liol serà el punt de sortida d’un progra·
ma festiu que s’allargarà fins a l’1
d’agost, el dia del patró, i que inclou
més de 60 activitats amb formats i es·
cenaris ben variats.

Pregó del Club Futbol Alella
Tot i que les activitats començaran el 22
de juliol, el tret de sortida oficial serà el
28 de juliol a les 19h amb el pregó de
Festa Major des de la Plaça de l’Ajunta·
ment. El pregó d’enguany anirà a càrrec
del Club Futbol Alella amb motiu del
centenari de l’entitat. L’acte comptarà
amb una exhibició de la colla Falcons de
Vilafranca, que donarà pas a l’especta·
cle itinerant A la fresca, de la compa·
nyia Cirquet Confetti. Un recorregut cò·
mic i divertit pels carrers del poble
adreçat a tota la família.

Recuperació de l’essència festiva
La Festa recupera activitats habituals
que formen part de la seva essència
com són els correfocs, la cercavila de
gegants o el concurs de peres farcides,

Activitats esportives i saludables

la guerra guarra, la tibada de llibant o el
sopar popular. Les activitats familiars
també estan molt present al programa
amb el cinema a la fresca amb la pel·
lícula Canta 2!, activitats aquàtiques, la
proposta juga menut, la festa de l’escu·
ma, el concert de Reggae per Xics, l’es·
pectacle Orelles de xocolata, el tobogan
gegant d’aigua o el Happy Market.

Música i espectacle “Bona Gent”
La música estarà molt present a tota la
festa, amb les actuacions de l’Orques·
tra Maravella, La Kozmic Band, La
banda del coche rojo, la nit de swing
amb Octavi Coronado Swingtet, l’es·
pectacle 80 principales, les sessions
de DJ Cooba, De Mortimers, les hava·
neres de Les Anxovetes i les sardanes
de la Cobla Ciutat de Terrassa. A més
s’ha tornat a programar l’espectacle
Bona Gent, de Quim Masferrer, en·
guany sota cobert al Pavelló Municipal
d’Esports per evitar imprevistos.
Consulteu
el programa
sencer a
alella.cat/
festamajor

#FMAlella

L’esport i la salut també són diversió. Amb
aquesta premissa, el programa de la Festa
Major inclou diferents propostes esportives
i saludables. La primera, la ja tradicional
caminada popular —que enguany torna a ser
nocturna i tindrà dos recorreguts de 6,5 i 9,5
km— que es farà el 22 de juliol a les 21h,
amb sortida i arribada al Pavelló. Seguirà el 2n
Torneig de Pàdel que organitza el Club de Tennis
Sistres i el Pàdel Can Teixidó Club els dies 25 i
26 de juliol. El dissabte, 30 de juliol, al matí, us
convidem a fer esport i gresca amb la 2a edició
de la Cursa de la Pera. I per acabar, diumenge al
matí, tornarem a posar a prova el coneixement
que es té del poble amb l’OrientAlella, la cursa
d’orientació per equips. Per participar en
aquestes propostes cal emplenar el formulari
corresponent que trobareu a alella.cat/
festamajor a cada activitat.

La Fira d’Atraccions i Fira-Mercat
La Fira d’Atraccions s’instal·larà a la Riera
Principal del 23 de juliol a l’1 d’agost, en horari
de 18 a 23 hores els dies feiners i diumenge i
de 18 a 24h els divendres, dissabte i vigiles de
festius. A la rambla d’Àngel Guimerà es tornarà
a instal·lar la Fira-Mercat de Festa Major, una
activitat que es va estrenar l’any passat i que
enguany reunirà una quarantena de parades
amb articles de regal i productes d’artesans i
d’alimentació.

Concurs El pintxo és la pera!
Enguany, i com a novetat, s’organitza el concurs
El pintxo és la pera! En aquesta primera edició,
set bars i restaurants del poble s’han animat a
presentar un pintxo preparat per a l’ocasió que
serà valorat per un jurat presidit pel reconegut
cuiner Miquel Antoja, creador de Foodlona. Els
pintxos es podran degustar del 21 al 24 de
juliol per un preu de 2,5 euros (sense beguda).
Podeu consultar les propostes de La Magrana,
Can Flo, La Vinícola, Can Balcells, La DO Tastets
d’Alella, Celler Jordana i la Plaça d’Alella a la
pàgina alella.cat/elpintxoeslapera
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La Fil·loxera recupera la seva força

JUL

IOL

dres, amb els plats forts de la Festa·
morfosi i la Festa Neo, a Can Gaza i les
Antigues Escoles Fabra. Dissabte
tallers —de sexualitat,
ticktokers i còctels— i
la música de Sara
Roy, La Queency,
Shego, Allioli Olé.
Diumenge, s’es·
trena una nova
proposta: l’Ar·
rosalia, un con·
curs d’arrossos
per a equips de
fins a 6 perso·
nes. La Festa Holi
AL
5
L1
al Pavelló Municipal
DE
d’Esports i la vesprada
musical a Can Gaza, posen
punt final al programa d’enguany.
DE

Del 15 al 24 de juliol Alella rebrà la
visita de La Fil·loxera. La festa del jo·
vent i adolescents torna amb tota
la seva força, amb moltes
ganes de gresca i tam·
bé amb espai de
trobada, interrela·
ció i reflexió.
La Fil·loxera
arrenca el 15
de juliol amb
la inauguració
de l’exposició
“Interconnecta·
des: Mirades des
de l’altra perspec·
tiva”, una proposta
que ens convida a
practicar l’empatia, a po·
sar-nos en el lloc dels i les altres, des·
plaçar el focus de la mirada i obrir es·
cletxes des d’on veure altres
perspectives. La mostra d’art jove, que
es podrà visitar fins al 24 de juliol, in·
clou propostes de Clara Duart, Alma
Güell, Marcel Merlos, Júlia Oliva, Joan
Pradell i Clàudia Toral, i està coordina·
da pels artistes Albert Gironès i Anna
Vilamú.
Les activitats se centren el cap de
setmana del 22 al 24 de juliol. Diven·

24
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Festa segura
Enguany es tornarà a promoure la festa
segura amb un servei de transport noc·
turn gratuït per facilitar la tornada la
nit de dissabte després del concert; el
servei d’informació i prevenció (La
Base); el Punt Lila de prevenció i abor·
datge de violències sexuals i lgtbifòbi·
ques i la presència d’una parella d’edu·
cadores de carrer.

Consulteu el
programa sencer a
alella.cat/lafiloxera

L’Àgora estrena pàgina web
El programa de La Fil·loxera és un dels
apartats destacats de la nova web de
l’Àgora que ha vist la llum aquest mes
de juliol. La nova plataforma recull de
forma més clara i atractiva els recursos
i activitats que s’ofereixen a joves i
adolescents del municipi. Igual que la
resta de webs municipal —Turisme i
l’Agenda Cultural— la web d’Adoles·
cència i Joventut està vinculada a la
web municipal alella.cat, la qual cosa
facilita la seva gestió i garanteix l’actu·
alització permanent dels continguts.
La web alella.cat/agora ha estat de·
senvolupada per l’empresa maresmenca
Ample 24 i està adaptada per ser visua·
litzada a través dels diferents disposi·

tius. El contingut s’estructura en quatre
grans apartats: l’espai Àgora, amb la
informació de l’equipament i altres re·
cursos disponibles per a joves i adoles·
cents; l’espai d’activitats, que inclou les
propostes destacades; un apartat amb
tots els serveis a l’abast, com ara l’as·
sessorament laboral, la sala d’estudi, els
ajuts al lloguer o la borsa de canguratge;
i una darrera secció dedicada a l’orienta·
ció amb el Servei de Gestió d’Informació
i Recursos d’Alella GIRA.
Des de la portada s’accedeix als
quatre apartats, a les xarxes de l’Àgo·
ra, als butlletins, a les activitats i notí·
cies destacades i també hi ha un accés
directe a Instagram.

ÀGORA

ORIENTACIÓ

ACTIVITATS

SERVEIS

#filoxeradalella
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La Festa de la Verema reprèn la Mostra
i presenta novetats
La Festa de la Verema comença a escal·
far motors. Fa mesos que es treballa i
l’Ajuntament ja va començar a fer bullir
l’olla perquè la ciutadania estigui prepa·
rada per a una edició molt especial, per·
què suposa la recuperació del principal
esdeveniment que se celebra al poble i
que durant dos anys no s’ha pogut fes·
tejar com cal a causa de la pandèmia.
Per començar a obrir boca, el 8 de
juny es va presentar la imatge gràfica de
la 48a Festa de la Verema, amb la
instal·lació d’una gran pancarta a l’Em·
pedrat del Marxant amb la imatge gua·
nyadora del concurs convocat per
l’Ajuntament amb el suport de l’ADGFAD. El treball és obra de l’estudi de
disseny Grande, que va ser un dels tres
finalistes del concurs entre els 23
equips professionals que es van presen·
tar a la convocatòria. El jurat va valorar
l’originalitat i la presència d’un element
que no s’havia utilitzat abans.
Seran deu dies, del 8 al 18 de se·
tembre, d’intensa activitat que uneix
tradició i innovació, en què, a més de
posar en relleu la identitat vitivinícola i
el patrimoni cultural d’Alella, s’afavori·
rà el retrobament de la ciutadania i es
donarà impuls al municipi com a capi·
tal i motor de la DO Alella.

Una festa amb quatre pilars
L’enogastronomia és un dels quatre pi·
lars que sustenta la festa. Enguany es
recupera la Mostra de Vins i Gastrono·
mia a l’Hort de la Rectoria, que funcio·
narà de forma diferents perquè les de·
gustacions de menjar es pagaran
directament als estands de restauració,
i es consolida la proposta tapes+vi.
El vi i la vinya, és el segon pilar,
present amb els tastos amb personali·
tat amb Audrey Doré, sommelier del
Celler de Can Roca, Iolanda Bustos, xef
biodinàmica, i el reconegut sommelier
César Cánovas, amb activitats tradicio·
nals com la tallada de raïm o les visites
als cellers i altres de noves com el tast
de vins sota les estrelles o el tast de

créixer i difondre la cultura i la identitat
del poble. Aquests primers premis fa·
ran un reconeixement a la sommelier
Rosa Vila i l’enòleg Josep Bassas.

La proposta artística de Can Manyé

raïm i productes locals a la Vinya Testi·
monial.
Les activitats festives també tenen
un paper rellevant. La mostra d’oficis i
els músics de carrer i els tradicionals
correfocs, cercaviles, espectacles fami·
liars, concerts...

S’estrena la proposta Vinema
La Festa de la Verema és també identitat
i cultura. Enguany, com a novetat, s’es·
trena el Vinema, un esdeveniment que
uneix una mostra de curts amb tasts de
vins i gastronomia, programat per al dis·
sabte 10 a les 18.30h i el diumenge 11
a les 12.30h. alella.cat/vinema.
Coincidint amb la celebració es
presentarà el llibre Un país en la copa.
Alella, el vi humà, de Laura Saula, que
recull les experiències i el testimoni de
persones vinculades amb el món del vi,
que han jugat un paper destacat en el
manteniment d’aquesta activitat. La
publicació estarà acompanyada d’una
exposició del fotògraf Jordi Borràs a
Can Lleonart.

Can Manyé ha preparat un projecte
molt especial dirigit per l’artista Sara
Milian. “Pedra, paper, territori. Creació
i pensament des de la Verema”, és una
proposta participativa que impulsa la
reflexió vers el món vitivinícola, la sos·
tenibilitat i la gestió del territori a tra·
vés de l’elaboració de llibres d’artista.
L’exposició es construirà de l’1 al 7 de
setembre a partir de col·loquis coordi·
nats per Montserrat Serra i tallers de
creació en col·laboració amb recone·
guts artistes de l’entorn com Tomàs
Bel, Victòria Pujadas i Enric Satué. La
mostra s’inaugurarà el 10 de setembre
a les 18h i es podrà visitar fins al 16
d’octubre. alella.cat/canmanye.

Espectacle inaugural
La inauguració oficial de la Festa de la
Verema serà el 9 de setembre a les
19h. Comptarà amb els ingredients
habituals i un de nou i destacat: un es·
pectacle preparat especialment per a
l’ocasió per la Companyia Art i Passió.
A l’acte està prevista la participació de
Laura Vilagrà, consellera de presidèn·
cia de la Generalitat.

Pubilles i hereus i concurs d’aparadors
Les inscripcions per participar com a
dames d’honor, pubilla i hereus es
poden fer fins al 24 de juliol. Poden
participar-hi els infants empadronats a
Alella d’entre 8 i 12 anys. alella.cat/
pubillesihereus. Les inscripcions per al
concurs d’aparadors es fan del 18 al 25
de juliol. alella.cat/concursaparadors.

Primer Premi Verema d’Alella

Inscripcions

Una altra novetat serà l’estrena del Pre·
mi Verema d’Alella, una nova proposta
amb la qual es vol reconèixer cada any
persones rellevants que han ajudat a

Les inscripcions a les activitats es po·
dran fer a finals d’agost a l’Oficina de
Turisme i per Internet des de festavere·
ma.alella.cat.
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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

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

Acabem un curs escolar que ha representat el re·
torn progressiu a la normalitat després de dos cursos
realment complexos. Tot i que el curs va començar
encara amb restriccions importants als centres esco·
lars, amb la millora gradual de la situació pandèmi·
ca també s’han anat aixecant aquestes restriccions
(mascareta, grups bombolla, separació als patis, etc)
i, malgrat un pic de casos de covid-19 a principis
d’any, semblaria que la situació organitzativa als
centres ha tornat a la normalitat. Des d’aquí, volem
agrair la immensa tasca que han fet els equips direc·
tius, equips docents, personal d’administració i ser·
veis, monitoratge de menjador, etc per poder superar
aquests anys de pandèmia. L’agraïment també és per
tot l’alumnat i les seves famílies, que en tot moment
s’han adaptat amb responsabilitat a les circumstànci·
es que en cada etapa pandèmica s’anaven produint.
Esperem que a partir d’ara els esforços de tothom es
puguin dedicar com de costum a aspectes educatius
i no tant a temes organitzatius.
Aquest curs també ha vist l’inici d’un projecte il·
lusionant: s’ha constituït i ha començat a treballar el
Consell d’Infància d’Alella. La creació d’aquest Con·
sell forma part de l’impuls a la participació ciutadana
que estem duent a terme des del govern municipal
durant aquest mandat, obrint nous canals i espais

JUNTS PER CATALUNYA

Esteve Garcia-Ossorio
garciaossobe@alella.cat
Natàlia Brenes
brenescn@alella.cat

Consell d’Infància: aprenent a participar
per propiciar que la ciutadania participi de tot allò
que passa al municipi. En el cas del Consell d’Infàn·
cia, una de les seves funcions és facilitar que els in·
fants puguin exercir el seu dret a participar dels afers
públics, tal i com queda recollit a la Declaració dels
drets dels infants, i així esdevinguin ciutadania crítica
i participativa. El Consell està format per 21 nens i
nenes d’entre 10 i 11 anys, escollits entre i per els i
les alumnes de cinquè o sisè de primària de les tres
escoles del poble (Fabra, La Serreta i Sta. María del
Pino) i també per infants d’aquesta edat que viuen a
Alella però no hi estan escolaritzats. Des del mes de
març, el Consell ha fet 5 trobades, fora de l’horari
escolar, durant les quals les conselleres i els conse·
llers han treballat de valent: redactant el reglament
de funcionament del propi Consell, aportant idees
per a l’elaboració del Pla Local d’Educació, recollint
diverses inquietuds i fent suggeriments sobre diversos
aspectes de la vida al poble que afecten directament
als infants o a la ciutadania en general. Des d’aquí els
felicitem a totes i tots. Com alellencs i alellenques po·
dem estar ben orgullosos dels nens i nenes de poble!

Coincidint

Les preocupacions de la ciutadania, amb indepen·
dència del sentit polític personal que cadascú tin·
gui, solen ser bastant coincidents. A la gran majoria
ens preocupa que el poble estigui net i que el poble
sigui segur per les nostres famílies; ens amoïna sa·
ber que els nostres fills i filles ho tenen complicat
per quedar-se a Alella, doncs l’habitatge assequible
és un greu problema. Finalment, la gent volem que
el que paguem s’inverteixi de forma adequada res·
pecte a les necessitats reals de la comunitat.
És molt difícil no trobar punts d’entesa amb cap
persona en aquest sentit, tot i que les prioritats en
l’ordre no hagin de ser coincidents.
Aquí és on es troba la nostra proposta política i
que xoca permanentment amb la proposta de l’al·
calde Almendro, cada cop més allunyat de la via de
l’entesa i més centrat en afrontar l’escomesa electo·
ral que tenim en menys d’un any.
Lluny de resoldre les problemàtiques amb les
que iniciava el seu mandat com la seguretat o l’ha·
bitatge públic, ha afegit l’incompliment de prome·
ses electorals com la construcció de la Biblioteca
(promesa incomplerta 2 vegades consecutives pel
govern d’ERC). A més veurem com l’execució de
l’obra pública promesa a principis d’any (una inver·
sió inferior al 50% de les seves promeses) no té pin·

ta que es materialitzi sota les previsions que havien
marcat, fet que nosaltres venim dient de fa temps.
Gestionar la cosa pública no és fàcil. Però fer-ho
permanentment d’esquenes a la resta dels grups de
l’oposició és una decisió greu que els aïlla de tota
realitat.
Almendro fa la seva. Té el seu camí, però siste·
màticament oblida el 60% de la població que no el
va votar.
Una alternativa al bloqueig, la deixadesa i l’opa·
citat per donar pas a l’oportunitat és possible. Cre·
ativitat i il·lusió per mantenir una essència, impres·
cindible.
Bona Festa Major i Bona Verema 2022

Esteve Garcia-Ossorio
regidor del grup municipal
JxCAT
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ALTERNATIVA PER ALELLA-CUP

Mark Ullod
ullodlm@alella.cat
Twitter: @alellacup
facebook.com/alternativaperalella
alternativaperalella.cat

GENT D’ALELLA

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

El bosc i el respecte

Entrant al mes de juliol amb una situació bastant
dura de sequera i amb el canvi climàtic en boca de
tota la població, ja sigui a favor o en contra (que és
un debat encès i ben actual), ens trobem que l’accés
a l’àmbit forestal del poble segueix sent el menys
protegit dels sectors, a poca distància de l’agrícola.
Sembla que a Alella aquests dos sectors tenen poca
importància, comparat amb l’urbà, que acumula
projectes que deixen cada vegada més enrere la idea
(idíl·lica i totalment desfasada) de la Vila florida.
Al nostre parer, entenent que no és una situació
provocada per l’actual Govern Municipal i que és la
suma de diferents factors (abandonament de l’agri·
cultura per deficitària, proximitat amb Barcelona i
la seva influència urbanitzadora, irresponsabilitat de
propietaris forestals...), s’està actuant a moltes àre·
es urbanes i interurbanes com voreres i arbrat del
centre o la carretera i es deixen de banda camins
i torrents. És palès que d’ençà de l’aixecament de
les quarantenes molta gent s’ha llençat a la xarxa
de camins forestals sense cap tipus de sensibilitat:
els marges apareixen plens d’envasos de begudes
energètiques, mascaretes, llaunes, excrements de
gossos, burilles de cigarreta... Evidentment no és
possible controlar el que fa la gent al bosc, però és
terrible veure com cada vegada hi ha més corriols

fets a cop de destral o fins i tot serres elèctriques.
S’han fet algunes batudes als marges de blocs cèn·
trics per recollir desperdicis en format familiar, però
no estaria malament organitzar-ne per els camins
rurals propers a les urbanitzacions: us sorprendria
la quantitat de merda que hi ha al bosc. No surt pas
per generació espontània. Motos de gran cilindrada
i bicicletes elèctriques que ho semblen van fent des·
trosses a l’interior del bosc, tot i estar prohibit circu·
lar fora dels camins, cada vegada hi ha més trànsit
de cotxes que pugen a passejar els gossos i a fumar
un o dos cigarrets, i allà en queda la prova: excre·
ments (que van degradant-se amb el temps, però
que fan un efecte diguem-ne estrany) i les burilles
(que es degraden passats anys i no son en absolut
orgàniques). Des d’Alternativa per Alella convidem al
consistori i els grups de l’Oposició a pensar i plante·
jar una manera de conscienciar i educar la població
en aquest aspecte; pujar a la muntanya a treure el
gos i fumar-se uns “pitillos” és, si més no, estrany.
No us ho sembla?
Que tingueu un bon estiu i gaudiu de l’entorn
(encara) privilegiat que tenim.

A Alella fem festa
La gent del nostre poble sempre ha destacat per les
ganes de gaudir, de sortir i participar de la festa.
“Som un poble optimista”
Després de deixar enrere la primavera de la Gent
Gran, que ens va portar gran varietat d’activitats i
que va concloure amb la catorzena Festa de la Gent
Gran, vam veure amb gran orgull i satisfacció com
s’omplia de nou el pavelló municipal. Amb el vui·
tantè dinar d’Homenatge a la Vellesa, prop de trescents avis, van recuperar aquesta festa tan especial
i màgica.
Sense gaire temps per al descans, el Festival
d’estiu omplirà les dues primeres setmanes de ju·
liol. En ubicacions extraordinàries com els parcs,
l’Espai d’Arts Escèniques, les vinyes d’Alella, els
jardins de Cal Marqués, ... i amb multitud d’esdeve·
niments musicals.
La tercera setmana de juliol, amb els “músics
en residència” podrem gaudir i saber com es treba·
lla en la preparació de concerts, doncs els assajos
seran oberts i gratuïts i es faran a l’espai de les Arts
Escèniques, on a continuació ens presentaran els
concerts.
I acabarem el mes de juliol amb la Festa Major
de Sant Feliu, amb prop de seixanta activitats orga·
nitzades per a tothom.

Començarem amb l’engrescadora festa per als
joves del nostre poble, i tot seguit encetarem la Fes·
ta Major.
Una bona culminació a tots aquests mesos de
primavera i estiu, divertint-nos amb tot d’activitats
lúdiques que tant ens agraden i ens mereixem.
Gaudim molt!!, però sempre amb precaució i
responsabilitat.
Salut

Josep Bardés
portaveu del grup municipal
Gent d’Alella
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CIUTADANS

Toni Bernal
bernaltj@alella.cat
689 019 367

El mago de Oz tiene mucho dinero en la caja
Queridos vecinos, los plenos no son lo que eran,
pero aun así en Cs Alella seguimos trabajando y pro·
poniendo temas y cuestiones en beneficio de todos.
En el orden del día del último pleno, solo había
7 puntos en el orden del día, donde 2 eran DI de
Cs Alella, las dos se aprobaron. Una DI solicitaba al
Gobierno Español la ejecución de las ayudas a los
enfermos de ELA aprobadas por unanimidad en la
proposición de ley presentada por Cs en el Parla·
mento Español.
La segunda DI pedía también al Gobierno Espa·
ñol que en la Ley de Haciendas locales se modifi·
casen las bonificaciones potestativas de los Ayun·
tamientos para la instalación de cualquier energía
renovable, ya que ahora solo se permite para la
energía solar.
El Alcalde dio cuenta de la liquidación del pre·
supuesto de 2021 y después de decir en su directo
con el alcalde de Facebook, en repetidas ocasiones
que habíamos pasado la peor pandemia, la peor cri·
sis económica del siglo, y no se cuantos problemas
más, el mago de Oz nos deleita con 5.500.000€ en
caja. Es de un gobierno de izquierdas y progresista
gastar tan poco?? O es que en Alella se cobran de·
masiados impuestos para pagar los servicios públi·
cos?? deberiáis preguntárselo al equipo de Gobierno

ALELLA PRIMER-PSC

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

en los plenos, queridos vecinos.
Esperemos que ese dinero no vuelva el Gobier·
no Central a bloquearlo y no lo podamos gastar.
Y con un 10% de inflación cuanto dinero per·
demos??
Aunque la gestión económica es buena, hay
que reconocerlo, propia de un gobierno Liberal,
observamos también que tenemos 300.000€ de
morosos acumulado de varios años, es decir, que
los vecinos de Alella pagan religiosamente sus im·
puestos, y que el endeudamiento del Consistorio es
muy bajo y nos alegramos de ello.
De la moción del Catalangate no decimos nada
porque ERC sique aprobando en España los presu·
puestos del PSOE ...puro teatro.

Jose Antoni Bernal
portaveu del grup municipal
Ciutadans

Drogues, pantalles, sexe i música de “perreo”

Seria més fàcil i menys contraproduent per a mi
limitar-me a convidar-vos a gaudir amb responsa·
bilitat de la Festa Major, de la Festa de la Verema i
de les desitjades vacances d’estiu; però he decidit
compartir amb vosaltres una preocupació social.
El títol d’aquest article no és el nom de cap pel·
lícula, és més aviat la realitat quotidiana de moltes
persones adolescents d’Alella i de tot arreu. No vull
generalitzar, perquè cada casa i cada família és un
món, però considero que és important que tothom
siguem conscients que permetre fer als nostres fills
i filles certs hàbits perjudicials per a la seva salut
pot tenir conseqüències immediates i futures difícils
de reconduir o subsanar.
La gran quantitat de temps lliure de que dis·
posen a l’estiu, l’avorriment, la manca de control
parental, el rebuig a les activitats organitzades, la
immaduresa psicològica en moltes dimensions per·
sonals i moltes altres causes, afavoreixen la realit·
zació d’activitats poc saludables i que comporten
diferents riscos personals. El consum d’alcohol, de
tabac, de marihuana o haixix, la connexió a múl·
tiples pantalles sense filtres de continguts, l’orga·
nització de botellots, l’anada a discoteques per a
menors en horari de tarda o de nit, ballar fent “per·
reo” buscant l’atenció i la interacció dels altres i pu·

blicant-lo en privat a les xarxes socials, la trobada
a habitatges sense persones adultes, els videoxats
i apps sexuals, la pràctica de sexe sense mesures
preventives,...
No plantejo la implantació de cap “dictadura”
familiar, el que proposo és que els pares i mares in·
vertim el temps suficient per fer activitats en família
i per fer un acompanyament responsable, educatiu,
constant, compromès i que atengui les necessi·
tats, demandes i problemes típics de les persones
adolescents en el seu procés d’autoconeixement,
d’experimentació, de creixement i de maduració
integral. No és una tasca fàcil ni ràpida, però és
una tasca crucial per garantir la construcció d’un
projecte de vida equilibrat i exitós.
Aprofito per desitjar-vos un bon estiu, unes molt
bones festes i unes sanadores vacances!
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Acords del Ple
PLE ORDINARI 26 DE MAIG DE 2022. Consulteu les vídeo actes a www.alella.cat/plens
Concessió del títol de fill adoptiu a Toni Mayol.
El Ple va aprovar atorgar el títol de Fill d’Adoptiu d’Alella, a
títol pòstum, a Toni Mayol i Perabà, mort de manera sobta·
da el passat 1 de gener, en reconeixement a la seva impli·
cació i dedicació a la vida associativa, cultural i educativa
del poble. La concessió d’aquest títol és, juntament amb el
de Fill Predilecte d’Alella, la màxima distinció que l’Ajunta·
ment 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 bene·
fici o honor d’Alella que hagi obtingut consideració indiscu·
tible en el concepte públic, segons estableix el Reglament
d’Honors, Distincions i Protocol de l’Ajuntament d’Alella.
Aprovat per unanimitat
Elecció de la nova titular del Jutjat de Pau d’Alella.
El Ple va triar per unanimitat la candidatura presentada per
Rosa Moraleda Vila per ocupar la plaça de Jutgessa de Pau
titular, per un període de quatre anys, 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 candidatura ha estat la millor valorada entre les
dues que s’han presentat.
Aprovat per unanimitat

Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM
a l’àmbit de la Crison, Can Bragulat i Can Viló.
El Ple va aprovar la modificació puntual del POUM als
àmbits de la Crison, Can Bragulat i Can Viló. per tal de
donar compliment a dues sentències que van declarar la
nul·litat del PMU-3 per considerar injustificada la seva
discontinuïtat i per la inviabilitat econòmica del sector.
Els tres àmbits ara passen a tractar-se de manera inde·
pendent: Can Viló recupera la qualificació urbanística
de zona de Casa Jardí; a Can Bragulat es planteja la
tramitació d’un Pla de Millora Urbana que ha d’establir
la seva configuració i l’àmbit de la Crison es planteja
com a Polígon d’Actuació Urbanística, amb una previsió
de 70 habitatges, 1.714 m2 de sostre comercial, 1.700
m2 d’equipaments i 5.400 m2 de zones verdes i vials.
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA i Gd’A, l’absten·
ció d’AA-CUP, Cs i AP-PSC i el vot en contra de JxCAT
Modificació de suport als jutjats de pau.
El Ple va aprovar una moció presentada per JxCAT, a la
qual es van afegir com a proponent ERC+SxA i Gd’A, en
defensa dels jutjats de pau i en contra de la seva elimina·
ció, com preveu el projecte de llei que tramita el Congrés.
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, Gd’A, JxCAT, Cs
i AP-PSC i el vot en contra d’AA-CUP

‘Directe amb l’Alcalde’ i canals de comunicació amb l’Ajuntament
@marcalmendro

LIVE

alella.cat

‘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. Els mesos d’agost i setembre no es faran les sessions.
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”

644 267 149

Decidim Alella
Plataforma de participació ciutadana. www.alella.cat/decidim

OAC
Organisme de
Gestió Tributàr ia

promoció
econòmica
respon

637 737 075

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.
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Serveis

Deixalleria mòbil

Els horaris es poden veure afectats per les mesures
preventives imposades per la COVID-19

Del 5 al 10 de juliol, del 2 al 7 d’agost i del 30 d’agost al 4 de setembre.
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.

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

Serveis de recollida a casa

ALCALDIA
93 555 05 50

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.

POLICIA LOCAL
93 555 24 12 · 092
112 Urgències
ÀGORA ALELLA (Antigues Escoles Fabra)
93 540 72 45
www.alellajove.cat

Reparatruck

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

Plaça de l’Ajuntament. 8 de setembre - 19 de novembre, de 10 a 13h. Consulteu www.
alella.cat/reparatruck

Didaltruck

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
DEIXALLERIA
93 555 86 99
www.ladeixalleria.cat

Plaça de l’Ajuntament. 22 d’octubre, de 10 a 13h. Consulteu www.alella.cat/didaltruck

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: JULIOL-AGOST
9 i 10 de juliol
16 i 17 de juliol
23 i 24 de juliol
30 i 31 de juliol
1 d’agost
6 i 7 d’agost
13, 14 i 15 d’agost
20 i 21 d’agost
27 i 28 d’agost
3 i 4 setembre

MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

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

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

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

OFICINA PER TRAMITAR EL DNI ELECTRÒNIC

GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ
93 202 98 02 /674 96 07 59
Oficina tancada de l’1 al 26 d’agost
orgt.diba.cat
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

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).

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

TRANSPORT A DEMANDA I SERVEI DE TAXI
TRANSPORT A DEMANDA Tel. 900 696 566
Servei de taxi al preu de 2€ De dilluns a divendres de 7 a 20 h. Del 8 al 20 d’agost no hi haurà servei.
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

CALENDARI FISCAL: JULIOL-OCTUBRE
IBI urbana no domiciliat
IBI característiques especials
Taxa de residus domèstics
Taxa del Mercat Municipal (2n trimestre)
Taxa del Mercat de Marxants (2n trimestre)

02.05.2022
02.05.2022
02.05.2022
26.05.2022
26.05.2022

a
a
a
a
a

05.07.2022
05.07.2022
05.07.2022
26.07.2022
26.07.2022
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Música

Joc i esport

FESTIVAL D’ESTIU
www.alella.cat/festivalestiu

Divendres 22 de juliol, 21h Pavelló Municipal*
Caminada popular nocturna. www.alella.cat/festamajor

Diumenge 17 de juliol, 12h Alta Alella
Delafé DJ + Axel Pi (Sidonie) DJ
MÚSICS EN RESIDÈNCIA
www.alella.cat/musicsenresidencia

Dissabte 23 de juliol
11h Riera Principal 4t Campionat d’escultures amb
motoserra. Organitza: Associació Trabucaires del Vi d’Alella
18h Pavelló Municipal Lasertag i Humor Amarillo
Cal inscripció a alella.cat/lafiloxera

Del 18 al 21 de juliol Espai d’Arts Escèniques*
Assajos oberts al públic de Músics en Residència

Dilluns 25 i dimarts 26 de juliol, 17 a 19h Sistres
2n Torneig de Pàdel www.alella.cat/festamajor

Dimecres 20 de juliol, 19.30h Espai d’Arts
Escèniques*
Entre Europa i Amèrica. Dvorák, Prokófiev,
Bernstein, Barber i Hindemith

Dissabte 30 de juliol, 9h Pista d’Atletisme*
2a Cursa de la Pera. www.alella.cat/festamajor

Dijous 21de juliol, 19.30h Espai d’Arts
Escèniques*
Refugi i lloança. Xostakóvitx i Messiaen
LA FIL·LOXERA
www.alella.cat/lafiloxera
Divendres 22 de juliol, 00.30h Can Gaza*
Festamorfosi. Karaoke i DJ Tarras
Divendres 22 de juliol, 21h Antigues Escoles Fabra*
Festa Neo amb DJ Dadaa. Música, llums, jocs,
sopar...
Dissabte 23 de juliol, 21h Hort de la Rectoria*
Sara Roy, La Queency, Shego, Allioli Olé
Diumenge 24 de juliol, 19h Can Gaza*
Vesprada música, amb els grups d’Alella Viu la
Música, Arnau Prats, Memora i Crowstorm
FESTA MAJOR
www.alella.cat/festamajor
Divendres 29 de juliol, 21h Hort de la Rectoria*
La Kozmic Band
Divendres 29 de juliol, 23.30h Hort de la Rectoria*
La banda del coche rojo i sessió de DJ
Dissabte 30 de juliol, 19h Plaça d’Antoni Pujadas
Sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa
Dissabte 30 de juliol, 22h Hort de la Rectoria*
Nit de swing amb Octavi Coronada Swingtet
Dissabte 30 de juliol, 23.30h Hort de la Rectoria*
80 Principales i sessió del DJ Cooba
Diumenge 31 juliol, 20.30h Hort de la Rectoria*
Havaneres amb Les Anxovetes. Rom cremat
Diumenge 31 juliol, 23.30h Hort de la Rectoria*
Live Karaoke Show amb De Mortimers i sessió de DJ
Dilluns 1 d’agost 19h i 23h Hort de la Rectoria*
Concert i Gran Ball de Gala de l’Orquestra Maravella

Cinema i espectacles
Diumenge 24 de juliol, 18h Pavelló Municipal*
Festa Holi. Música, ball i colors
Cal inscripció a alella.cat/lafiloxera
Dijous 28 de juliol, 19h Plaça de l’Ajuntament*
Exhibició de la colla Falcons de Vilafranca
Dijous 28 de juliol, 22h Hort de la Rectoria*
Cinema a la fresca. Canta! 2
Dissabte 30 de juliol, 20.30h Pavelló Municipal*
Espectacle. Bona Gent, amb Quim Masferrer
Cal reserva l’entrada a alella.cat/festamajor

Diumenge 31 de juliol
9h El Bosquet* OrientAlella: Cursa d’orientació
11h Plaça de l’Ajuntament* Tibada de llibant

Infantils i familiars
FESTA MAJOR
www.alella.cat/festamajor
Del 22 de juliol a l’1 d’agost, Riera Principal
Fira d’atraccions. www.alella.cat/festamajor
Dijous 28 de juliol, 20.30h Plaça Ajuntament*
Espectacle itinerant A la fresca
Divendres 29 de juliol
18h Can Lleonart* Mural de Festa Major
19.30h Plaça Ajuntament* Timbalella
Dissabte 30 de juliol
10 a 12h Plaça Ajuntament
25è Concurs de dibuix infantil de 3 a 12 anys.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig
11h Carrer Àfrica* Activitats aquàtiques
13h Riera Principal La guerra guarra
18h Can Lleonart* Juga Menut
19 Hort de la Rectoria* Reggae per Xics
Diumenge 31 de juliol
13h Parc Gaudí* Festa de l’escuma
18h Hort de la Rectoria Cercavila de la Colla de
Gegants, Capgrossos, Grallers i Timbalers
18 Plaça Antoni Pujadas* Jocs d’habilitats
19h Hort de la Rectoria* Orelles de xocolata
22h Can Lleonart Correfoc infantil
Dilluns 1 d’agost
11h Carrer La Vinya* Splash Slide. Tobogan gegant
18h Antigues Escoles Fabra* Happy Market

Comerç i gastronomia
Del 21 al 24 de juliol Diferents bars i restaurants
Ruta El Pintxo és la pera. www.alella.cat/festamajor
Diumenge 24 de juliol, 12.30h Can Gaza*
Arrossalia. Concurs d’arrossos. www.alella.cat/lafiloxera
Dissabte 30 de juliol, 18.30h Can Lleonart
Concurs de peres farcides i plats cuinats amb peres
30 de juliol, de 18 a 22h Rambla d’Àngel Guimerà*
Fira-Mercat
31 de juliol i 1 d’agost, de 10 a 22h Rambla d’Àngel Guimerà*
Fira-Mercat
29, 30 i 31 de juliol, de 19 a 24h Hort de la Rectoria*
Espai Gastroneta. Food Trucks i Vinstruck
Dilluns 1 d’agost, 21h Plaça Ajuntament
Sopar popular. Cal dur el menjar de casa. Servei de bar

(*) Activitats organitzades per l’Ajuntament. Les activitats es poden veure afectades per causes alienes a l’organització. Consulteu l’agenda de www.alella.cat.

QUAN FA
	
MOLTA CALOR
	
Beu aigua en abundància i fes que la mainada
i la gent gran en begui. no noten la set com tu.

Si has de sortir al carrer posa't un barret,
vesteix amb roba lleugera i ves per l'ombra.

Passeja el gos, fes running o ves al mercat
a les hores amb menys sol.

http://interior.gencat.cat/onadadecalor

Descripció:

Manca vehicle

Malaltia

Major de 65 anys

Viu sol/a

Mobilitat reduïda

Altres:
Nom
Adreça

Edat

Cognoms
Correu electrònic

Telèfons de contacte
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades s’incorporaran en el fitxer automatitzat per a la gestió de les funcions pròpies
de l’Ajuntament, i només es cediran a tercers en els casos i en les condicions previstes legalment. El responsable del fitxer és l’Ajuntament d’Alella, on us podreu dirigir per a exercir el vostre dret d’accés, rectificació i
cancel·lació de les vostres dades personals o formular oposició al seu tractament mitjançant comunicació escrita.

