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Més freqüència de pas a les línies de 
bus urbà i interurbà.

Del 3 al 21 d’octubre es poden demanar 
els ajuts al lloguer per a joves.

El projecte Radars es presenta el 30 de 
setembre a la ciutadania. 
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L’Ajuntament comença la tramitació del Pla Parcial que ha de 
convertir el sector en un eix econòmic i de serveis del poble. 

La Miralda pren forma
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 2es Jornades de Salut Mental.
 Del 3 al 21 d’octubre es poden sol·licitar 
els ajuts al lloguer per a joves. 
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En el moment d’escriure aquest editorial estem molt a prop 
d’iniciar la Festa de la Verema, un tret distintiu de la nostra 
identitat, que espero i desitjo que sigui un èxit de participació 
com ho va ser la Festa Major.

També en el moment d’escriure aquest editorial, tot tornant de 
l’estiu, és el moment per analitzar i planificar totes les actua-
cions del darrer trimestre de l’any. Tanmateix, “els darrers me-
sos” que tenim a l’endavant no acaben al desembre sinó que 
la lògica ens porta a planificar fins al maig, quan hi haurà 
eleccions municipals, amb l’objectiu d’enllestir tota la feina 
engegada i donar compliment als compromisos pendents.

Hem treballat a tota velocitat i sense descans els darrers 3 
anys i 4 mesos, i farem el mateix al capdavant de l’Ajuntament 
els 8 mesos vinents, i tants anys més com la ciutadania vulgui.

En aquest sentit, una vegada més, vull comprometre’ns en 
públic amb totes les persones que ens ho pregunteu: sí, es-
tem fent tot el possible i tenim com a objectius prioritaris fer 
la nova vorera de Can Comulada i el passeig fins a Alella Parc 
en aquests 8 mesos. Certament, parlem d’actuacions com-
plexes, on no tot depèn de nosaltres, i això pot fer endarrerir 
el calendari. 

I moltes més actuacions en paral·lel: tot just finalitzen les 
obres de la passera fins al Camp d’Esports Municipal (ara ja 
hi podrem anar caminant amb seguretat!) i d’ampliació de la 
gatera municipal; avancen els nous Pisos socials dels Mes-
tres, la millora del Torrent Vallbona i de la Comissaria de Poli-
cia Local; i aviat una actuació a l’encreuament de Cal Xic (per 
millorar la seguretat dels vianants que creuen davant la Casa 
Librada i els autocars Font), l’adequació d’un espai formatiu 
esportiu i per entitats al Pavelló, les millores als mòduls de 
Can Gaza per a l’ús del Casal de Gent Gran i entitats, l’ascen-
sor a l’edifici de l’Ajuntament i estem preparant les obres de 
reurbanització del carrer Dr. Isidre Pòlit, d’Antoni Borrell i de 
Guifré el Pilós.

A tota velocitat, perquè tenim molts projectes i la nostra mis-
sió sempre ha estat la mateixa: treballar per als alellencs i les 
alellenques i fer del nostre un poble encara millor. Amb 
aquesta motivació i amb aquesta responsabilitat, qualsevol 
repte és possible.

Aprofito per fer un gran reconeixement públic a quatre ale-
llencs i alellenques que darrerament han tingut importants 
fites esportives: els germans Nora i Daniel Garcia, proclamats 
subcampions del món de vela de la classe Nacra 15, a la 
Laia Conesa proclamada subcampiona mundial de bàsquet 
de la categoria sub17 i a la Maria de la Casa, proclamada 
campiona d’Europa juvenil de vela de la classe Europe.

 Alella batega amb la Festa Major.
 Can Lleonart comença un nou curs.
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Modificacions de POUM a Can Xeco Monnar i el carrer Doctor Faus

El Ple de l’Ajuntament del 27 de juliol va aprovar inicialment dues noves modificacions del POUM, una que 
afecta l’àmbit de Can Xeco Monnar i una altra referent al carrer Doctor Faus. 

El primer canvi té com a punt de partida l’Avanç de modificació puntual del POUM de la finca de Can Xeco 
Monnar aprovat pel Ple el març de 2021, amb la segregació de Can Xeco Monnar de la finca de Can Bernades, 
com a pas previ per a l’inici de la tramitació urbanística per a la rehabilitació de la masia, que està en molt 
mal estat, i reconvertir-la en un establiment hoteler vinculat a l’enoturisme.  La modificació suposa classificar 
com a sòl urbanitzable delimitat l’espai on s’ubica la masia de Can Xeco Monar i el seu entorn més pròxim, i 
qualificar de sistemes d’espais lliures i cedir els terrenys de l’àrea ubicada entre la masia i el carrer del Greny. 
La part nord de la finca es manté com a no urbanitzable. La modificació urbanística permetrà disposar d’una 
zona d’equipaments per a la futura ampliació del Camp d’Esports i millorar l’entorn i la zona d’aparcament,  a 
més de permetre donar continuïtat al camí de vianants fins a Alella Parc. La modificació es va aprovar amb el 
vot en contra d’AA-CUP i l’abstenció de JxCAT.

La modificació del carrer Doctor Faus afecta una edificació situada al número 22 i té com a objectiu esmenar 
una errada material que suposava una pèrdua d’aprofitament de la parcel·la. Així es proposa un canvi de 
qualificació urbanística dels terrenys com a zona d’eixample edificació plurifamiliar aïllada que permetrà la 
construcció de 12 habitatges. La modificació va ser aprovada amb els vots en contra d’AA-CUP, JxCAT i Cs. 

La Miralda comença a prendre forma
···································································································
L’Ajuntament aprova inicialment el Pla Parcial que defineix el contingut 
del nou sector econòmic i comercial del poble. 
···································································································

La Miralda en xifres 

Superfície total: 117.915  m2

Zones verdes: 37.552  m2

Vialitat: 21.248  m2

Equipaments: 5.987  m2

Sostre màxim edificable: 33.126 m2

Oficines i serveis: 11.726 m2 

Residencial: 6.100 m2

Comercial, restauració, recreatiu: 6.000 m2

Oficines, serveis i industrial: 4.000 m2

Hoteler, oficines i serveis: 3.700 m2

Oficines, serveis i comercials: 1.600 m2Fa anys que l’Ajuntament treballa per 
donar forma i contingut al sector de La 
Miralda, seguint les indicacions marca-
des pel POUM. El treball intern comen-
ça aflorar sobre el paper. La Junta de 
Govern va aprovar inicialment el 14 de 
juliol el Pla Parcial del sector SUD.T1-
La Miralda, l‘actuació de més enverga-
dura del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) juntament amb el 
Pla Parcial de La Serreta-El Pla. És un 
sector estratègic de 117.915 m2, situ-
at entre l‘autopista C-32, el carrer Emi-
li Pòlit, Can Torras i el Masnou. 

Segons estableix el POUM, aquest 
àmbit de desenvolupament està desti-
nat a encabir activitat econòmica, pro-
ductiva i de serveis, que complementi  
el teixit urbà existent i garanteixi la pre-
servació de La Miralda i els espais lliu-
res del seu entorn. 

El Pla afecta una superfície de 
117.915 m2, preveu la construcció 
d’oficines i serveis, dues superfícies co-
mercials amb un sostre màxim total de 
4.500 m2  (una de 2.000 i una altra de 
2.500 m2 ) i un establiment hoteler. 
També estableix un sostre residencial 

de 6.100 m2 per a la construcció d’un 
màxim de 66 habitatges, el 40% del 
quals seran de protecció i es destina-
ran a lloguer social. 

Més del 30% de la superfície de 
l’àmbit està destinada a zones verdes, 
37.552 m2 i més del 20% al sistema 
viari. El Pla parcial, presentat per NA-
DICO Industrial Management SL, pro-
posa situar el sistema viari central en 
paral·lel al Torrent de Rials, per donar 
a aquest sistema hidrogràfic un lloc 
destacat dins del futur parc urbà que 
es crearà al voltant de La Miralda. A la 
part nord del Torrent de Rials, se situa 
la gran part dels terrenys destinats a 
l’activitat econòmica i de serveis, i la 
zona verda que envolta la Torre de la 
Miralda que quedarà dins d’una parcel-
la qualificada com a equipaments co-
munitaris. El Pla reserva dues grans 
parcel·les per a serveis tècnics, una en 
previsió de la instal·lació d’una deixa-
lleria i una altra vinculada a la futura 
estació de ferrocarril. 

L’Ajuntament treballa des de fa 
anys amb la Fundació Tecnocampus 
per tal de definir el model estratègic del 
sector i el contingut del futur equipa-
ment públic de La Miralda. 

El Pla estarà a exposició pública del 
6 de setembre al 6 d’octubre. 
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···································································································
La línia e19 de Vilanova a Barcelona guanya quatre nous serveis, dos per 
sentit, i les línies urbanes 690 i 646 incorporen set noves expedicions. 

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

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

Millores a la cruïlla de l’Empedrat 
del Marxant i el Torrent Vallbona
L‘Ajuntament té previst iniciar en 
les properes setmanes les obres de 
millora de l‘encreuament del Tor-
rent Vallbona, l‘Empedrat del Mar-
xant i la carretera BP-5002, amb 
l‘objectiu d’incrementar la segure-
tat dels vianants. Els treballs con-
sisteixen, bàsicament, en l’amplia-
ció de voreres de la intersecció, per 
tal de  donar millor visibilitat als 
vianants en el seu ús i a la vegada 
evitar un espai de calçada tan am-
pli com l’actual, fet que provoca 
l’aparcament incívic d’alguns vehi-
cles. Les obres han estat adjudica-
des a l‘empresa Tebancat SL per un 
import de 46.526 euros. Està pre-
vist que els treballs tinguin una du-
rada d‘un mes i que hagi afectaci-
ons viàries en aquesta cruïlla. 

Passejada popular pel Tram A de la 
Riera fins al Camp d’Esports
L‘Ajuntament convida la ciutadania 
a fer una passejada popular des del 
centre del poble fins al Camp d’Es-
ports Municipal i fer l’estrena de la 
del Tram A de la Riera —que dona 
continuïtat al passeig i facilita l’ac-
cés per a vianants fins a l’equipa-
ment esportiu— i veure el resultat 
de les feines de neteja de la Riera 
fins a Alella Parc.  L’acte s’ha pro-
gramat per al diumenge 9 d’octubre 
a partir de les 11h. El punt de tro-
bada serà la Plaça de l’Ajuntament, 
des d’on s’iniciarà la passejada que 
acabarà al Camp d’Esports amb un 
aperitiu popular. A l’acte també hi 
haurà material informatiu sobre la 
futura actuació al carrer Guifré el 
Pilós, per millorar l’entorn del Camp 
d’Esports, i el projecte per allargar 
el passeig fins a l’entrada d’Alella 
Parc. Inicialment estava previst que 

les obres del Tram A estiguessin en-
llestides al juliol, però l’obertura 
d’aquest tram ha endarrerit degut 
als diferents episodis de pluja.

Des del 5 de setembre, s’han modificat 
els horaris amb un augment de les ex-
pedicions en les línies e19 que uneix 
Vilanova del Vallès, Vallromanes, Alella 
i Barcelona i també en les línies urba-
nes 690 (Alella-el Masnou) i 646 (Ale-
lla-Circumval·latori).

En el cas de la línia que comunica 
Alella amb Barcelona, s'incrementa el 
servei amb dues noves expedicions en 
cada sentit per afavorir el retorn al mig-
dia. Així, s’afegeixen dues noves sorti-
des des de Vilanova del Vallès a les 
12.55 i a les 14.40h, que passaran per 
la parada de Can Lleonart a les 13.15h 
i a les 15h. En l'altre sentit, des de Bar-
celona s'implementen dues noves sorti-
des des de la Ronda Sant Pere a les 
13.50 i a les 15.45h amb arribada pre-
vista a la parada de Can Lleonart a les 
14.20 i les 16.20h, respectivament.

També s’han modificat els horaris a 
les línies 690 i 646 que gestiona 
l'Ajuntament, amb la incorporació de 
noves expedicions pensades per incre-
mentar la freqüència de pas, ampliar la 
cobertura nocturna del servei i facilitar 

Més expedicions a les línies de bus 

el transport a l'alumnat, adaptant-lo als 
horaris de sortida de l'institut, en espe-
cial a la línia que fa el recorregut pels 
barris de muntanya. A la línia 690 
s'afegeixen set noves expedicions, tres 
d'anada i quatre de tornada, augmen-
tant la cobertura horària de dilluns a 
divendres de les 7 a les 21.15h. Pel 
que a la línia 646, s'afegeixen sis noves 
expedicions, tres en cada sentit, incre-
mentant una hora i mitja la cobertura 
horària en dies laborables de les 6.40 
fins a les 22.15h.

L’Ajuntament se suma a la Setmana 
de l’Energia Sostenible 
L’Ajuntament prepara un seguit de pro-
postes coincidint amb la Setmana Euro-
pea de l‘Energia Sostenible que se cele-
bra del 26 al 30 de setembre.  L’objectiu 
d’aquesta iniciativa és conscienciar la 
societat de la necessitat d'implementar 
el nou model energètic basat en eficièn-
cia energètica, producció d'energia 
d'origen renovable i el paper clau de la 
ciutadania i les comunitats en aquest 
nou model.

Des de la Regidoria de Medi Ambi-
ent i Sostenibilitat s’estan ultimant dife-
rents activitats per conscienciar la ciu-

tadania i donar a conèixer algunes de 
les accions que es duen a terme des de 
l’Ajuntament per tal d’afavorir la soste-
nibilitat en els equipaments municipals. 

Està previst organitzar diverses xer-
rades, obertes a tota la ciutadania, per 
tractar temes relacionats amb aquesta 
qüestió com ara l’estalvi energètic, les 
energies renovable o la petjada de car-
boni. A més, també es programaran 
dues sortides per conèixer de primera 
mà el funcionament dels sistemes de 
plaques solars instal·lats a l’Escola Fa-
bra i a l’Escola de La Serreta.

Des del 5 de setembre s’han ampliat els horaris. 

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

L’Ajuntament convida 
la ciutadania a passejar pel 
Tram A de la Riera el diumenge 
9 d’octubre a les 11h.
··············································
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Després de la bona acollida de la pri-
mera edició, en la qual es van inscriure 
més d’un centenar de persones, Alella 
acollirà els dies 10 i 11 de novembre la 
segona edició de les Jornades de Salut 
Mental. Promogudes des de la Regido-
ria de Promoció de la Salut, Ocupació i 
Ciutadania, les ponències i debats es 
desenvoluparan a l’Espai d’Arts Escèni-
ques Casal d’Alella i són obertes a totes 
les persones que tinguin interès profes-
sional o personal en aquest tema. 

Amb el títol “Compartint sentits co-
muns pel benestar emocional”, en-
guany s’ha convidat especialistes d’ar-
reu del territori català a reflexionar 
sobre les principals preocupacions de 
l’Organització Mundial de la Salut: la 
salut mental en l’adolescència i la jo-
ventut i la salut emocional i el suïcidi. 
El primer dia de les Jornades es dedi-
carà a debatre la primera d’aquestes 

Les 2es Jornades de Salut Mental centren 
els debats en el benestar emocional
·······················································································································································
El programa inclou dues jornades de ponències, el 10 i 11 de novembre, i una dotzena d’activitats lúdiques i formatives. 

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

qüestions, amb persones expertes en 
l’acompanyament a adolescents i joves 
en situacions d’especial fragilitat. La 
segona Jornada, es dedicarà a analit-
zar els recursos que la ciutadania té a 
l’abast per promocionar la salut emo-
cional i prevenir el suïcidi.

En aquesta edició el programa am-
plia l’oferta d’activitats culturals amb 
dues representacions teatrals de les 
companyies de Barbara Bañuelos i La 

Trifulga dels Fútils, un cinefòrum amb 
la directora del documental Veus contra 
l’estigma i una conversa a Can Lleonart 
amb la poetessa i activista Princesa 
Inca i la filòloga Joana Masó, Premi ciu-
tat de Barcelona 2021 d’assaig.

El programa inclou una dotzena 
d’activitats lúdiques i formatives, que 
es desenvoluparan durant els mesos de 
novembre i desembre, adreçades a les 
famílies cuidadores, als professionals 
d’atenció directa, a les joves i adoles-
cents, i a tota la ciutadania amb inte-
rès a ampliar els seus coneixements i 
reforçar recursos personals d’autocura 
per fer front a les situacions de pati-
ment mental.

Les Jornades són gratuïtes i obertes 
a tothom. Les inscripcions es podran 
fer a partir de la segona quinzena de 
setembre. www.alella.cat/jornadessa-
lutmental.

Del 3 al 21 d’octubre es poden demanar
els ajuts a lloguer per a joves
·······················································································································································
L’Ajuntament ha actualitzat les bases per ampliar la possibilitat d’accedir a les subvencions. 

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

L’Ajuntament ha publicat la convocatò-
ria d’ajuts a lloguer per a joves corres-
ponent a l’any 2022, que inclouen un 
ajustament de les bases per tal de faci-
litar l’accés a aquesta subvenció. Les 
principals novetats són que s’incre-
menta de 1.000 a 1.500 euros la ren-
da màxima de lloguer per poder accedir 
als ajuts i s’amplia la concessió als 
contractes en vigor amb independència 
de l’any en que s’hagin signat. Fins ara, 
l’ajut estava vinculat als contractes que 
s’havien formalitzat en el mateix any. 

Se’n poden beneficiar persones me-
nors de 36 anys empadronades a Ale-
lla. Els ajuts es van crear l‘any 2018 
amb l‘objectiu d‘ajudar al jovent a 
emancipar-se. En aquests anys, s’han 
adaptat les bases per afavorir que més 
persones es puguin acollir i adequar-les 
a les necessitats dels joves i la realitat 
immobiliària del municipi. Així, l’any 
2021 es van ampliar el nivell màxim 
d’ingressos requerits i també l’import 
màxim del lloguer, que va passar de 
900 a 1.000 euros. Ara aquest import 

s’incrementa fins a 1.500 euros. El 
màxim d’ingressos a partir dels quals 
es poden accedir als ajuts són de 
31.870 euros (3 vegades el IRSC) per 
a unitats de convivència d’un sol mem-
bre i 43.808 per a dos membres i 
45.693 per a tres. 

Les sol·licituds es poden presentar 
del 3 al 21 d’octubre, juntament amb 
la documentació requerida a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania o per Internet 
a través del tràmit corresponent www.
alella.cat/tramits.
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L’agenda de participació ciutadana 
aprovada a principi d’any del 2022 in-
cloïa una desena d'accions emmarca-
des en cinc àmbits: transparència i par-
ticipació en l'administració; associacions 
i col·lectius; projectes estratègics del 
poble; espais de participació i comuni-
cació i participació. Més de la meitat de 
les accions han finalitzat, i les altres es 
realitzaran en els propers mesos. 

Nou reglament de participació
El Ple del 27 de juliol va aprovar inici-
alment el nou Reglament de Participa-
ció del poble d’Alella. El nou regla-
ment, que està a exposició pública fins 
al 23 de setembre, incorpora els dife-
rents mecanismes per participar en els 
temes de poble, per intervenir de ma-
nera individual o col·lectiva en la defi-
nició, aplicació i avaluació de les políti-
ques municipals. També suposa una 
adequació del reglament actual —
aprovat definitivament el desembre de 
2014 i modificat l’any 2017— per tal 
d’adaptar-lo als diferents instruments 

al que estableix el Pla director de Par-
ticipació i la llei i el decret de transpa-
rència. 

Formació interna
Durant el primer semestre de l’any 
s’han realitzat diferents accions for-
matives per incrementar la preparació 
del personal municipal en matèria de 
transparència i accessibilitat de la in-
formació a la ciutadania. També s’ha 
constituït la Comissió de Transparèn-
cia i s’ha treballat des del grup motor 
per millorar la gestió i l’actualització 
de dades. 

Suport a l’associacionisme
Des de la Regidoria de Participació 
Ciutadana, s’ha elaborat un full de 
ruta per fer difusió i donar suport al 
treball del teixit associatiu del munici-
pi. Aquest mes de setembre es convo-
carà a les associacions i els col·lectius 
del Registre Municipal, per conèixer i 
valorar les necessitats d’espais als 
equipaments municipals. Es faran 
dues trobades, el 17 i el 28 de setem-
bre, per debatre, valorar i consensuar 
les diferents propostes. A més, també 
s’impulsa la xarxa de Tu fas Alella per 
visibilitzar la tasca de les associacions 
i col·lectius i facilitar que la ciutadania 

pugui participar d’aquest teixit associa-
tiu.

El Consell d’Infància supera el primer curs 
Aquest primer semestre de l’any, s’ha 
constituït el Consell d’Infància format 
per una vintena de nens i nenes d’entre 
10 i 11 anys. En aquest primer curs 
s’han fet cinc trobades i s’ha començat 
a treballar amb el reglament d’aquest 
òrgan de participació que s’aprovarà a 
la tardor. 

La coordinadora de festes
La coordinadora de festes és un espai 
de participació que parteix de la diag-
nosi realitzada sobre la identitat de la 
festa major. S’han iniciat les primeres 
trobades per constituir la coordinadora i 
treballar quines seran les línies estratè-
giques a seguir amb l’objectiu de pro-
moure l’acció comunitària, la transver-
salitat i la identitat de les festes.
Actualment el grup motor està format 
per persones de diferents àmbits a títol 
individual, per la representant de les co-
missió de treball de Reis, la tècnica i la 
regidora de festes. Per col·laborar en 
alguna de les comissions de treball de 
les diferents festes cal contactar amb la 
Regidoria de Festes a alella.festes@ale-
lla.cat alella.festes@alella.cat.

L’agenda de participació avança a bon ritme 

L’aportació municipal a Ucraïna 
dona suport a sis projectes 
Des de l’inici de la guerra, l’Ajunta-
ment s’ha sumat a la crida que es 
va fer des del municipalisme català 
a través del Fons Català de Coope-
ració al Desenvolupament per do-
nar suport a la població afectada 
pel conflicte armat a Ucraïna. 
Aquest suport es va concretar en 
una aportació de 3.600 euros, que 
han contribuït a finançar sis projec-
tes a Ucraïna i Polònia: la distribu-
ció d’ajut humanitari i equipaments 
elèctrics; rialles per a la infància; 
reforç de les estructures Creu Roja i 
la Mitja Lluna Roja; suport al centre 
de recepció de Milanówek i a l’ aco-
llida digna a Cracòvia. 

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

L’Ajuntament commemorarà el cinquè 
aniversari de l’1 d’Octubre amb un 
acte institucional a la plaça del mateix 
nom, que es farà el mateix dia 1 a par-
tir de les 12.30h. L’acte comptarà 
amb un parlament de l’alcalde d’Ale-
lla, Marc Almendro, i una intervenció 
artística.

La celebració de l’aniversari de l’1 
d’Octubre s’allargarà el cap de setma-
na amb altres propostes relacionades 
amb aquesta efemèride, com ara una 
sessió de cinefòrum programada per al 
diumenge 2 d’octubre a les 18h a l’Es-
pai d’Arts Escèniques Casal d’Alella. 

Alella commemora l’1 d’Octubre  
Ofrena floral per la Diada 

Com cada any, l’Ajuntament emplaça la 
ciutadania i les entitats i partits polítics 
del municipi a participar en l’ofrena floral 
de commemoració de la Diada Nacional de 
Catalunya que tindrà lloc, a la Plaça dels 
Germans Lleonart, el mateix dia 11 de se-
tembre a les 11h. Després del parlament 
institucional de l’alcalde, es farà la tradici-
onal cantada d’Els Segadors per part de la 
Coral Polifònica Joia d’Alella. L’acte acabarà 
amb coca i cava per a tothom. 
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Radars comença a fer camí

Amb la voluntat de fer del municipi un 
referent en el marc de Pobles que cui-
den, l’Ajuntament ha impulsat i donat 
suport a diferents iniciatives, l’última 
de les quals és el projecte Radars, una 
mirada sensible i respectuosa cap a les 
persones grans que busca la implicació 
de tota la col·lectivitat.

Promogut per les regidories de Ser-
veis a les Persones i de Gent Gran, es 
va començar a treballar a finals de 
l’any 2021, amb l’objectiu de desenvo-
lupar una xarxa ciutadana que ajudi a 
pal·liar els efectes de la soledat no de-
sitjada i prevenir situacions de risc en 
aquest col·lectiu. La base del projecte 
és la participació comunitària i, per 
això, es vol involucrar tota la xarxa so-
cial del municipi: veïns i veïnes, co-
merços i farmàcies, serveis municipals, 
entitats i persones voluntàries que po-
sin atenció a la dinàmica diària de les 
persones grans del seu entorn, funcio-
nant com a radars distribuïts per tot el 
poble, que poden alertar de situacions 
de vulnerabilitat o de risc. 

El projecte vol contribuir a fer que 
la gent gran d’Alella que així ho vulgui, 
pugui continuar vivint al seu domicili 
amb més seguretat. Al mateix temps, 
es busca crear nous lligams i vincles 
comunitaris a través de la participació 
activa d’aquest col·lectiu en el teixit so-
cial del poble.

El projecte es dirigeix a totes aque-
lles persones més grans de 70 anys que 
es troben en una situació de soledat no 
desitjada. Aquest paraigua engloba a 
persones que visquin soles, persones 
que visquin amb una altra persona 
gran, persones que visquin amb famí-
lia, però que la seva situació laboral 
dificulti el fet de gaudir d’estones de 
qualitat conjuntes, entre d’altres. 

La iniciativa també vol afavorir que 
les persones grans surtin de casa seva 
i participin del teixit social, de les acti-
vitats, accions i recursos existents, i 
crear noves propostes i lligams veïnals.

Accions del projecte
El projecte Radars contempla diferents 
accions. La primera activitat que es re-
alitza és el porta a porta comercial per 
donar a conèixer el projecte als comer-
ços perquè facin d’altaveu i ajudin a la 
detecció de les persones que necessi-
ten l’atenció que el projecte ofereix. Els 

·······················································································································································
És un projecte que busca la complicitat de l’entorn per donar suport a la gent gran en situació de soledat.
·······················································································································································

comerços són un dels radars més im-
portants perquè mantenen un contacte 
habitual i constant amb les persones 
grans.

Un cop consolidada la xarxa de co-
merços, s’incideix en els punts d’aflu-
ència de gent gran, com ara el Consul-
tori Local, el Casal de la Gent Gran o la 
Biblioteca per a donar a conèixer el 
projecte i implicar voluntaris/àries.

Aquesta tasca es complementa 
amb un treball d’atenció directa i se-
guiment de les persones usuàries, per 
via telefònica, a través de trucades set-
manals o quinzenals per a poder reco-
llir les necessitats i fer un acompanya-
ment. Finalment, també es realitzaran 
activitats fora del domicili, dins de les 
possibilitats i limitacions, entre volun-
taris/àries i usuaris/àries per tal d’evitar 
l’aïllament i promocionar i enfortir les 
xarxes socials i la vinculació de les per-
sones grans a la seva comunitat.

La Taula Radars 
El projecte té un caràcter participatiu i 
multidisciplinari, representat per l’òr-
gan decisori que és la Taula Radars, 
integrada per diferents agents socials: 
personal d’associacions de veïns i veï-
nes, personal de l’Ajuntament, repre-
sentants d’associacions i entitats de 
l’àrea social i de la salut que tracten 
amb gent gran, entre d’altres. La taula 
es reuneix mensualment i decideix les 
accions que cal desenvolupar. 

Festa Radars
El projecte Radars es donarà a conèixer 
a tota la ciutadania amb una festa que 
es durà a terme el 30 de setembre a la 
Plaça de l’Ajuntament, a partir de les 
17 h, en el marc del Dia Internacional 
de la Gent Gran. L’acte és obert a tot-
hom i té per objectiu sensibilitzar la po-
blació i fer una crida a la ciutadania 
perquè participi en el projecte. La festa 
inclou una xocolatada popular i diferents 
activitats de les entitats del poble. Podeu 
contactar amb alella.radars@alella.cat 

El projecte Radars es donarà a conèixer a la ciutadania amb una festa que se celebrarà el 30 de setembre. 
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Matriculació al Centre de 
Formació d’Adults-Espai Actiu
El Centre de Formació d‘Adults-Es-
pai Actiu ja ha obert el termini de 
matriculació. Aquest curs 2022-
2023 es mantenen els cursos de 
preparació per als certificats de ca-
talà 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 ofici-
als) i els de preparació de proves 
d‘accés a la universitat per a majors 
de 25 i 45anys. Aquest any també 
s‘oferiran cursos trimestrals d‘ofi-
màtica i eines digitals, i de conver-
sa d‘anglès, català i castellà inicial. 
L‘acte de presentació de l‘inici de 
curs es farà el 29 de setembre a les 
19h a les Antigues Escoles Fabra i 
l‘inici de les classes serà el 4 d‘oc-
tubre. Més informació a alella.cat/
espaiactiu. 

Inscripcions a la Coral Municipal i 
al tallers d’Alella viu la música 
Aquest mes de setembre són ober-
tes les inscripcions per participar a 
la Coral Municipal i els tallers del 
projecte Alella viu la musica: teatre 
musical (aquest curs es treballarà 
l‘obra High School Musical), tastets 
d‘instruments i conjunts instrumen-
tals, grups vocals i combos. Més 
informació a alella.cat/coralmunici-
pal i alella.cat/alellaviulamusica. 

L’Àgora comença el curs 
amb noves propostes 
La Regidoria d’Adolescència i Jo-
ventut ha dissenyat una proposta 
d’activitats extraescolars per a ado-
lescents del poble, que inclou qua-
tre cursos setmanals: dansa urbana 
dilluns i dimecres, fitboxing els di-
marts, creació musical i teles aèries 
els dijous. Les activitats comencen 
la setmana del 3 d’octubre. El 16 
de setembre, de 18 a 20h, es po-
dran fer tastets dels tallers partici-
pant en la jornada de portes ober-
tes a l’Àgora, en les persones 
encarregades dels tallers faran una 
demostració de cadascuna de les 
activitats. Per públic jove, es manté 
la proposta de ioga els dilluns i di-
mecres i escalada els dimarts; i 
s’incorpora ceràmica els dimarts i 
teles aèries els dijous. Més informa-
ció i inscripcions a alella.cat/agora

Una de les novetats més destacades 
d’aquest curs escolar 2022-2023 és 
l‘avançament de l‘inici de les classes: 
el 5 de setembre a educació infantil i 
primària i el 7 de setembre a l’ESO, 
batxillerat i formació professional. Du-
rant tot el mes es farà jornada intensi-
va, de 9 a 13h, a totes les escoles i 
instituts. A més, els centres educatius 
oferiran una hora d’activitat de lleure 
fins a les 16.30h gratuïta que s’haurà 
contractat a cada centre. 

Les vacances de Nadal començaran 
un dia abans, és a dir, el 22 de desem-
bre, i totes les escoles disposaran d’un 
dia més de lliure disposició. En el cas 
dels centres educatius públics d’Alella 
els cinc dies triats són: 31 d’octubre, 9 
de desembre, 20 de febrer, 20 de març 
i 28 d’abril. En aquest calendari cal te-
nir en compte que el 3 d’octubre és 
festiu local Alella corresponent al 2022 
i que el 5 de juny de 2023 serà el fes-
tiu local corresponent al 2023 conjun-
tament amb l’1 d’agost.

Aquest any, també com a novetat, 
entrarà en vigor i començarà a desple-
gar-se un nou currículum a primària, 
secundària i batxillerat. L’objectiu és 
que l’ensenyament passi a ser més 
competencial i que es treballi més 
transversalment relacionant les dife-
rents assignatures. A més, els centres 
educatius tindran més autonomia per 
decidir quines assignatures volen po-
tenciar més. Pel que fa al batxillerat, 
també serà més competencial i l’alum-

El curs comença amb novetats

nat no serà avaluat tant per la seva ca-
pacitat memorística, sinó per la seva 
capacitat d’entendre bé els conceptes, 
de relacionar–los o de fer una bona re-
cerca d’informació, per exemple. Els 
estudiants també podran decidir amb 
més flexibilitat sobre el seu currículum.

Finançament públic a P2
Una altra novetat d’aquest curs que co-
mença és que el Departament d’Edu-
cació finançarà el curs de P2 de les 
llars d’infants públiques. D’aquesta 
manera les famílies amb infants matri-
culats a aquest curs a la Llar d’Infants 
Municipal Els Pinyons no hauran de 
pagar les mensualitats de setembre a 
juny. Sí que hauran d’abonar la mensu-
alitat de juliol i la quota dels serveis 
complementaris com el servei d’acolli-
da i de menjador. La Generalitat de Ca-
talunya també subvencionarà una part 
a les escoles privades. 

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

El 7 d’octubre es presenta la 
temporada esportiva 

La tornada a l’escola s’ha avançat al 5 de setembre. 

L’Ajuntament i les entitats esportives or-
ganitzen conjuntament un acte de pre-
sentació dels objectius de la temporada 
i l’oferta esportiva del municipi per a 
promoure un estil de vida actiu i saluda-
ble. La presentació es farà el 7 de d‘oc-
tubre a les 19h a l‘Espai d‘Arts Escèni-
ques Casal d‘Alella i s‘espera la 
participació d‘una desena d‘entitats. 

L’acte acabarà amb la projecció del do-
cumental La cumbre es el camino, gua-
nyador de la 12a edició del BCN Esports 
Film Festival. El film narra l’aventura de 
tres nois amb discapacitat intel·lectual 
que decideixen trencar barreres i viatjar 
des d’Albacete fins al Nepal per arribar 
als peus de l’Ama Dablam i el Camp 
Base de l’Everest a 5.600 m d‘alçada.
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Temps de tardor a Can Lleonart

Després del parèntesi de l’estiu, Can 
Lleonart torna amb les piles carregades 
amb el programa de tardor. Són una 
setantena de cursos, cinc sortides 
-dues de cultura i tres de natura-, i tres 

tertúlies. Les inscripcions als cursos i a 
les sortides s’obren el 13 i 14 de se-
tembre per a antic alumnat i persones 
residents a Alella. El 15 de setembre, 
les inscripcions s’obren a tothom.

Les sortides culturals conviden a 
descobrir la Barcelona “canalla” i les 
Rambles. Les de natura  ofereixen la 
possibilitat de passejar pels camins dels 
Miquelets, entre Besalú i  Beuda; cami-
nar entre volcans per les Ermites del 
Corb; o endinsar-se a l’Espai Natural de 
les Guilleries. Més informació i inscrip-
cions a www.alella.cat/canlleonart. 

Sant Feliu torna a lluir Reconeixement a quatre 
esportistes pels seus títols 
L’alcalde d’Alella, acompanyat per 
diversos regidors i regidores, van 
fer el 27 de juliol una recepció ofi-
cial de reconeixement a tres joves 
esportistes d’Alella que han acon-
seguit proclamar-se subcampions 
mundials en dues disciplines es-
portives: vela i bàsquet. Són els 
germans Nora i Daniel Garcia, que 
es van proclamar subcampions del 
món de la classe Nacra 15 al mun-
dial de vela juvenil de classes preo-
límpiques, que s’ha disputat del 8 
al 14 de juliol a La Haia. A la re-
cepció oficial, també es va un fer 
un reconeixement a l’alellenca Laia 
Conesa per la fita obtinguda pel 
seu equip, que s’ha proclamat sub-
campió mundial de bàsquet de la 
categoria sub17 a la final disputa-
da contra l’equip dels Estats Units 
a Debrecen, Hongria. Properament 

també es farà un reconeixement a 
Maria de la Casa, proclamada 
campiona d’Europa juvenil de vela 
de la classe Europe.

Un mes d’activitats amb el Vi+
Després de la Festa de la Verema, el 
vi i el territori DO Alella continuaran 
sent protagonistes durant tot el mes 
d’octubre amb el Vi+, una iniciativa 
promoguda pel Consorci de Promo-
ció Enoturística del Territori DO Ale-
lla, amb la col·laboració de la Gene-
ralitat i dels ajuntaments i els 
consells comarcals consorciats. Els 
membres de la Ruta del Vi ofereixen 
experiències per descobrir la Terra 
de la Pansa Blanca. www.enoturis-
medoalella.com/vimesdoalella/

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

El pintxo és la pera!  

Una tartaleta de sardina fumada, alvocat i tres 
textures de pera, la proposta presentada per  
Tastets DO Alella va ser la guanyadora del primer 
concurs “El pintxo és la pera”. Aquesta primera 
edició ha estat apadrinada pel reconegut cuiner 
Miquel Antoja, creador de Foodlona.

25è Concurs de dibuix infantil

Itziare Rubin, amb aquest dibuix, va obtenir el 
premi especial del 25è Concurs de Dibuix Infan-
til organitzat per l’Associació de Dones Montser-
rat Roig. Gabi Tavira, Bet Santos i Erika Fuster 
van aconseguir el primer premi a la categoria A, 
B i C, respectivament.

Alella ha pogut celebrar com cal la 
seva Festa Major de Sant Feliu, des-
prés de dos anys d’adaptació a les res-
triccions de la pandèmia. I ho ha fet 
amb moltes ganes i l’entusiasme de la 
ciutadania i de les entitats que s’ha 
abocat a participar en tots els actes 
festius: una seixantena d’activitats 
pensades per a totes les edats i tipus 
de públic. Tots els actes programats es 
van poder celebrar, excepte la Camina-
da popular nocturna, que malaurada-
ment es va haver d’anul·lar a causa de 
la prohibició d’accedir al Parc Serrala-
da Litoral pel risc extrem d’incendi. 
Tampoc es va realitzar la Tibada de Lli-

2a Cursa de la Pera

Marc Gispert Giron va 
ser el primer classifi-
cat en la 2a Cursa de 
la Pera, en la qual van 
participar un total de 
53 atletes. 

bant per manca d’equips participants. 
Ni les altes temperatures, ni l’aiguat 
del dissabte, va ser impediment perquè 
la ciutadania gaudís de valent de totes 
les propostes programades. 
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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 Poble o ciutat?

Amb l’inici del curs polític i les pròximes eleccions 
ens haurem de plantejar quin futur volem pel nostre 
poble i que podríem sintetitzar de la següent mane-
ra: volem continuar sent un poble o aspirar a ser un 
projecte de ciutat?

No és qüestió senzilla, doncs la decisió ens con-
dicionarà de manera irreversible.

Escollint ciutat, fomentarem la construcció de 
nous habitatges per encabir un creixement buscat 
en nombre d’habitants. Aquest creixement implica-
rà una necessitat creixent en serveis de tota mena, 
tant públics com privats. Necessitarem més super-
fícies comercials. Necessitarem ampliar el CAP. Ne-
cessitarem ampliar més els serveis de l’ajuntament. 
Necessitarem augmentar la distribució d’aigua, 
llum i gas. I moltes més necessitats que haurem de 
cobrir sí o sí, doncs seran ciutadans d’Alella amb els 
mateixos drets i obligacions.

La primera pregunta és: qui pagarà aquest crei-
xement? Si la resposta que teniu el cap és que seran 
els nous que vindran, aneu errats. Ells pagaran se-
gur, però no en serà suficient.

La segona pregunta és: més pisos suposarà una 
baixada de preus tant de compra com de lloguer? 
Podem afirmar que no.

La tercera pregunta és: es produiran suficients 

1 d’Octubre

Aquest mes d’octubre ja farà cinc anys del referèn-
dum de l’1 d’Octubre, la data on la societat catala-
na va sortir pacíficament per defensar les urnes i el 
dret a vot amb la convicció d’assolir un país lliure i 
més just socialment, 

Els alellencs i alellenques, aquell dia també và-
rem sortir als carrers no només per a exercir el dret 
a decidir el nostre futur sinó que també a defensar 
els valors de la societat catalana, que sempre han 
estat pacífics i de progrés amb un fort compromís 
democràtic amb Catalunya, la nostra historia, la 
llengua, la cultura, els símbols i els valors que ens 
representen.

Aquell dia vàrem sentir en la nostra pròpia pell 
la repressió d’un Estat Espanyol que de manera cru-
enta i brutal va demostrar un cop més que viu anco-
rat en altres temps i que va desembocar en les pos-
teriors reivindicacions que van mobilitzar milers de 
persones que van sortir al carrer a denunciar la re-
pressió viscuda en aquella jornada i posteriorment.

Això ha suposat, fins al dia d’avui, que s’estigui 
escanyant les llibertats polítiques de les instituci-
ons catalanes, així com el detriment de les lliber-
tats personals de qui va fer possible l’acte demo-
cràtic per excel·lència.

Després d’aquests difícils anys seguim sub-

pisos protegits que facilitin l’accés a l’habitatge 
pels nostres joves? Creiem que la resposta és òbvia. 
Massa òbvia, i tot i això s’utilitza com a reclam po-
lític pel govern actual.

L’altre opció es mantenir l’essència de poble sen-
se renunciar a uns serveis de qualitat, tant públics 
com privats. Que no tinguem talls de subministra-
ments és un dret que a data d’avui no es compleix 
de manera reiterada.

Nous habitatges són possibles sense alimentar 
la febre constructora, especialment fomentant la re-
forma i incrementant les densitats per donar sortida 
viable a cases excessivament grans per a una sola 
família. I sí, fomentar habitatge públic accessible és 
possible.

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 

jugats per la mordassa de l’Estat tot i el posicio-
nament de la societat catalana que demana una 
solució pactada, dins d’un marc democràtic, on 
siguin escoltades totes les veus. Poc a poc, les ins-
titucions i instàncies judicials europees així com 
els organismes internacionals de defensa dels drets 
humans han posat de relleu el funcionament erràtic 
i anòmal que existeix en el sistema judicial espa-
nyol, deixant al descobert la repressió i la greu crisi 
democràtica de l’estat espanyol, que constantment 
realitza la seva acció més detestable sobre els nos-
tres representants polítics i institucions catalanes 
des de les clavegueres de l’Estat i la seva praxis 
subversiva als efectes de fer emmudir la nostra veu 
i reivindicació.

Seguim en el convenciment que la nostra feina 
diària des de la proximitat i el municipalisme, jun-
tament amb els nostres veïns i veïnes, és el camí 
cap a un país innovador, modern i avançat en forma 
de República Catalana i per fer-lo possible és im-
prescindible que l’independentisme es doti d’una 
estratègia compartida, que aglutini la pluralitat i 
la diversitat catalana, i ens faci forts davant dels 
embats de l’Estat. Som aquí per fer una Catalunya 
lliure, justa, diversa, pròspera, neta i feminista.

Us esperem a totes a l’acte de l‘1 d’Octubre.

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 Fem Verema!!

Tot just fa un mes i escaig que van tenir lloc les Fes-
tes Majors d’Alella. Unes festes amb molts protago-
nistes, que van omplir el nostre poble de ciutadans 
amb ganes de passar-s’ho molt bé, i aconseguint 
un èxit rotund d’animació. 

Ara, després d’uns del estius més exigents de 
calor dels últims temps, engeguem el setembre 
amb la tornada de vacances, la represa de rutines, 
la tornada al cole,.... però esperant amb entusias-
me i anhel, l’esdeveniment més desitjat del nostre 
poble. La Festa de la Verema!! 

Una festa, la 48a, que suposarà un pas més 
endavant de tornada a la normalitat després de 2 
anys de minvades celebracions.

Ja fa temps que s’hi treballa per a que pugui 
ser exitosa. 

Es va començar amb l’elecció de la imatge del 
producte, convocant el concurs de presentació de 
imatges, on s’hi van presentar 23 participants. El 
jurat va elegir entre 3 finalistes, una imatge molt 
original no exempta de comentaris per a tots el gus-
tos, amb tot d’alabances però també de crítiques. 
Però de fet, aquí rau la riquesa d’aquests concur-
sos, on la ciutadania pot opinar, però sobretot més 
important encara, on hi pot col·laborar de ple parti-
cipant en la definició de la imatge de la Festa.

Mark Ullod 
ullodlm@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

La Gaietana

Tal i com ja vam fer al número 360 d’El Full, des 
de l’assemblea d’AxA-CUP volem aprofitar aquest 
espai de comunicació per fer-nos ressò del projecte 
d’ocupació de La Gaietana, que tot just ha celebrat 
el seu tercer aniversari però que alhora fa poc ha 
viscut, un cop més, un atac per part del propietari 
de la finca.

Parlant amb el grup de joves que viuen a la 
casa hem sabut que el 23 d’agost a la tarda unes 
veïnes van advertir la presència d’un grupuscle de 
set homes de l’empresa de seguretat AR Segurity 
impedint l’entrada a la finca (finca on, a part de 
La Gaietana, hi ha quatre habitatges unifamiliars 
més). Els joves van apropar-s’hi ràpidament amb 
la intenció de dialogar amb ells i, en no rebre cap 
resposta conciliadora, van trucar a la Policia Local 
per denunciar la situació. Posteriorment, coneixe-
dors de la llei que impera en aquestes situacions, 
van contactar directament amb Mossos d’Esquadra 
i van fer córrer un missatge d’ajuda entre les veïnes 
i els cercles propers de gent que, durant aquests 
últims tres anys, ha participat de les múltiples acti-
vitats que s’han fet a la casa: cine fòrum, hort, visi-
tes guiades, entrenaments al gimnàs i al rocòdrom, 
presentació de llibres, recitals de poesia, vermuts 
al migdia, reunions de col·lectius, etc. La consigna? 

La durada de la Verema es concentra bàsica-
ment del 8 al 18 de setembre, sent la part més 
festiva i participativa,  del 9 a l’11 de setembre. 

El 9 de setembre s’inauguraran les festes amb 
la presentació dels Hereus i les Pubilles amb la 
clàssica trepitjada de raïm que aquest any estarà 
acompanyada de tot un espectacle innovador a càr-
rec de la Companyia Art i Passió. 

Unes festes, on podrem gaudir de fires i mos-
tres de vins i menjars; d’espectacles als carrers 
amb cercaviles, correfocs i músics; de visites als 
cellers;.... i també del primer Premi Verema d’Ale-
lla, on es vol reconèixer a ciutadans de la nostra 
vila que han ajudat a difondre la cultura del nostre 
poble. Els premiats d’aquest any seran la Rosa Vila 
(sommelier) i en Josep Bassar (enòleg).

Res que no coneguem els alellencs, però que 
ve molt de gust compartir amb tots vosaltres per 
les ganes que tots tenim de gaudir-ho al màxim 
després d’aquests últims anys de contenció.

Amb moltes ganes de veure-us pel poble!!
Salut.

La de sempre: “fer fora els matons i recuperar la 
casa”. 

El final ja el sap tothom: després que Mossos 
contactés l’advocat d’AR Segurity advertint de la il-
legalitat de la seva actuació, el grup d’homes es 
van retirar (no sense abans agredir físicament a al-
guns dels concentrats).

Des d’AxA-CUP no podem sinó ressaltar al-
tre cop la importància d’aquest projecte —valent 
i necessari— de recuperació d’una casa que feia 
cinquanta anys que estava buida i que forma part 
del patrimoni històric del nostre poble. Una casa 
el propietari de la qual és responsable del deteri-
orament de la finca, de les goteres, del mal estat 
de molts dels frescos que decoren les parets de les 
habitacions i de les piles de runa que es van trobar 
els joves quan van entrar a viure-hi. Una casa que 
tenia un destí clar: ensorrar-se per si sola. I ells han 
fet el que cap persona o organisme polític havia fet 
mai: obrir-la al poble, cuidar-la, restaurar-la i om-
plir-ne cada racó de vida. Com diuen les mateixes 
companyes: “nosaltres ja vam guanyar el dia que 
hi vam entrar, aquests tres anys només han servit 
per tornar-li a la casa tot el que ella ens ha donat a 
nosaltres i a Alella.”

SEMPRE AMB LA @lagaietana !

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

www.gentdalella.cat
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CIUTADANS 

ALELLA PRIMER-PSC El Govern de la Gent  

El Govern de Pedro Sánchez treballa per protegir la 
classe mitjana i treballadora i distribuir de manera 
justa els efectes socials i econòmics provocats per 
la guerra de Putin. 

Per això, està adoptant mesures com aquestes:
1.- Gratuïtat de Rodalies i mitja distància REN-

FE. Bonificació del 50% en abonaments AVANT i 
del 30% en els abonaments dels transports autonò-
mics i municipals

2.- 20 cèntims de descompte per litre en benzi-
na i combustibles

3.- Reducció de l’IVA de l’electricitat del 21 al 
5%. En total, un 80% de rebaixa dels impostos 
sobre l’electricitat. El bo social elèctric arriba a 2 
milions de llars

4.- Es limita el preu de la bombona de butà a 
19,55€

5.- Ajuts per a sectors afectats com els transpor-
tistes. 300€ per taxi, 500€ per furgoneta, 950€ per 
bus i 1.250€ per camió

6.- Augment del 10% en les subvencions per 
contractar assegurances agràries. Beneficiats 
410.000 agricultors i ramaders

7.- Augment de 100€ més al mes per als estu-
diants que gaudeixen de beca

8.- Ajuts per a les rendes més baixes.200€ 

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

La plusvàlua municipal, el ciutadà lluitant contra l’administració

El 01-08-2016 vaig liquidar l’IMPOST SOBRE L’IN-
CREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NA-
TURALESA URBANA, exactament 7.637,29€.

Ja fa molts anys que diferents sentències judici-
als advertien de la inconstitucionalitat i la nul·litat 
dels articles 107.1, 107.2 i 107.4 de la Llei Regu-
ladora de les Hisendes Locals que regulaven la base 
imposable i el tipus impositiu a pagar de l’impost.

Finalment, la sentència del TC de 26-10-2021 
l’anul·la definitivament, però el PSOE, amb un RD 
unes setmanes després restableix el cobrament re-
gulant constitucionalment BI i TI a l’impost actual.

La sentència del TC limita la devolució dels im-
ports cobrats anteriorment  a només aquelles perso-
nes que tingueren presentada una rectificació o sol.
licitud de devoluciò o no tingueren una sentència 
ferma, cosa que vulnera els drets constitucionals de 
milions d’espanyols ja que el TC pretén aixì garantir 
la suficiència financera dels Ajuntaments.  

El TEDH considera mancat de legalitat limitar 
les possibles reclamacions dels contribuents.

El 03-01-2020 vaig presentar instància a 
l’Ajuntament reclamant la devolució, i encara que 
va haver-hi silenci administratiu inicialment, gràcies 
a la sentència, m’han retornat l’import, a més d’ha-
ver de pagar interessos de demora, fent un total de 

9.308,29 €, en resolució de 07-2022.
És injusta la sentència del TC limitant drets dels 

ciutadans (ja s’encarregarà l’Estat de compensar els 
Ajuntaments per altres vies) i es injust que aquests 
hagin cobrat un impost il·legal sense suspen-
dre’l fa anys i que els veïns d’Alella n’hagin pagat 
1.600.000 € anualment.

L’ordenança fiscal 2022 de l’impost a Alella va 
copiar el RD del Govern de l’Estat aplicant els tipus 
màxims que es permetia obviant la petició de Cs 
Alella de rebaixar-los així com els valors cadastrals 
per calcular-los.

AIXO VA DE DEMOCRÀCIA I DELS DRETS DELS 
CIUTADANS

Diuen.

Toni Bernal
bernaltj@alella.cat
689 019 367

per als i les treballadores que guanyen menys de 
14.000€ anuals i increment del 15% de les pensi-
ons no contributives i de l’Ingrés Mínim Vital

9.- L’augment del preu dels lloguers es limita 
al 2%

10.- Nous impostos a bancs i empreses ener-
gètiques. Perquè la major part dels seus beneficis 
surten de les butxaques de la ciutadania quan pa-
guen les seves factures 

El Govern de la Gent

Jose Antoni Bernal
portaveu del grup municipal

Ciutadans 

Cristóbal Zueras Rosales
portaveu del grup municipal

Alella Primer-PSC  
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‘Directe amb l’Alcalde’ i canals de comunicació amb l’Ajuntament

‘Directe amb l’Alcalde’
Els primer dimarts de cada mes, a les 19 h, a través del Facebook i l’Instagram personal 
de l’Alcalde. La propera sessió serà el 4 d’octubre.

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.

LIVE

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

El Ple queda assabentat de diferents decrets de delegaci-
ons i nomenaments.
L’Alcaldia va donar compte al Ple de tres decrets de nome-
naments i delegacions genèriques. El primer nomena Roser 
Ollé com a membre de la Junta de Govern Local. El segon 
és el de la modificació de nomenaments de tinents d’alcal-
de, segons la qual la regidora Ollé ocuparà la tercera tinen-
ça d’alcaldia; i el tercer és seva delegació com a regidora 
adjunta a Gent Gran i Serveis a les Persones. 
El Ple queda assabentat
Modificació de l’Acord regulador de les condicions de tre-
ball del personal funcionari i el conveni col·lectiu regula-
dor de les condicions del personal laboral.
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, Gd’A, JxCAT, Cs i 
AP-PSC i l’abstenció d’AA-CUP
Aprovació de l’acta de delimitació amb entre els termes 
municipals d’Alella i El Masnou.
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, Gd’A, AA-CUP, Cs i 
AP-PSC i l’abstenció de JxCAT
Aprovació de l’acta de delimitació amb entre els termes 
municipals d’Alella i Teià.
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, Gd’A, AA-CUP, Cs i 
AP-PSC i l’abstenció de JxCAT 

Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM 
a l’àmbit de Can Xeco Monnar.
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, Gd’A, Cs i AP-
PSC, l’abstenció de JxCAT i el vot en contra d’AA-CUP
Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM 
al carrer Doctor Faus 22-24.
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, Gd’A i AP-PSC i 
el vot en contra de JxCAT, d’AA-CUP i Cs
Aprovació del Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament.
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, Gd’A, AA-CUP, 
Cs i AP-PSC i l’abstenció de JxCAT
Aprovació inicial del Reglament de participació del po-
ble d’Alella.
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, Gd’A, AA-CUP i 
AP-PSC i l’abstenció de JxCAT i Cs
Designació dels representants a Consorcis i associacions.
El Ple va aprovar designar l’alcalde, Marc Almendro, 
com a representant de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a 
la Sostenibilitat i del Consorci de Tractaments de Resi-
dus Sòlids Urbans; Mercè Vizern com a representant del 
Consorci del Parc Serralada Litoral i Israel Payà suplent 
a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.  
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, Gd’A, AA-CUP, 
Cs i AP-PSC i l’abstenció de JxCAT
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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: SETEMBRE - OCTUBRE 

3 i 4 de setembre                      GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08 
10 i 11 de setembre                  MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
17 i 18 de setembre                BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
24 i 25 de setembre                  GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
1, 2 i 3 d’octubre                      MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
8 i 9 d’octubre                BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
12, 15 i 16 d’octubre                GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
22 i 23 d’octubre                      MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
29 i 30 d’octubre                BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
Bernal: dissabte de 17 a 20.30 h i diumenge de 9.30 a 13.30 h. Gómez i Martínez: dissabte de 17 a 20 h i diumenge de 10 a 13 h. 
Servei de guàrdies de les farmàcies del Masnou: 93 555 33 08 - 93 555 04 03 

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

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
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 

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 27 de setembre al 2 d’octubre i del 25 al 30 d’octubre.
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. 18 de setembre - 19 de novembre, de 10 a 13h. Consulteu 
www.alella.cat/reparatruck 

CALENDARI FISCAL: SETEMBRE-NOVEMBRE  
IBI rústic                                                                               01.09.2022   a   04.11.2022
Taxa del Mercat Municipal  (3r trimestre)                              26.08.2022   a   26.10.2022
Taxa del Mercat de Marxants  (3r trimestre)                          26.08.2022    a   26.10.2022
Taxa de residus comercials                                                                     01.09.2022    a   26.10.2022
Impost d’Activitats Econòmiques                                                            16.09.2022    a   16.11.2022
Taxa d’entrada de vehicles-guals                                                            23.09.2022    a    25.11.2022
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Agenda d’activitats

Dimarts 20 de setembre

10h Oficina de Turisme*
Itinerari. Les fonts d’Alella. www.alella.cat/turisme

Diumenge 2 d’octubre

19.30h Antigues Escoles Fabra*
Inauguració de l’exposició “Un món en petit”. 

Dimecres 7 de setembre 

17.30h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Espectacle familiar. . Preu: 2,5 - 3 euros. 
Venda d’entrades a alella.koobin.cat.

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Tertúlia. La gestió de la recollida selectiva de la matèria orgànica. 
Apuntat-hi i aconsegueix la reducció del 10 % a la taxa de residus.

De 12 a 14h Rambla d’Àngel Guimerà*
Intervenció al carrer. , amb Les Mireies. 

Dissabte 10 de setembre

10h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Sortida observació. Rapinyaires cap a l’Àfrica, amb Alfons Alier.

22h Casal d’Alella
Cançons de vi i de taverna, amb Jaume Arnella. 

Dissabte 17 de setembre

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. , de Kent Haruf.

Dijous 8 de setembre

22h Casal d’Alella
Cançons de vi i de taverna, amb Lluís Platero.

Dissabte 24 de setembre

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Tertúlia en primera persona. , amb Juan 
Danie Treminio i Jairo Antonio Videa.

Dimecres 21 de setembre

12h Plaça dels Germans Lleonart*
Ofrena floral de la Diada de l’Onze de Setembre. 

Diumenge 11 de setembre

12.30h Plaça de l’1 d’Octubre*
Acte de commemoració del cinquè aniversari de l’1 d’Octubre. 

Dissabte 1 d’octubre

Diumenge 18 de setembre
10h Plaça de l’Ajuntament*
Reparatruck. Servei mòbil d’autoreparació. alella.cat/reparatruck

De 12 a 13.30h Oficina de Turisme*
Diumenges de Vins. Celler Raventós i Vermuteria Xavi Extrany.
Diumenges de Most. Pàmpols i fulles. 

Diumenge 25 de setembre

17h Plaça de l’Ajuntament*
Festa Radars. Presentació del projecte de suport comunitari a la gent 
gran. Xocolatada popular i activitats de les entitats.

Divendres 30 de setembre

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Tertúlia sobre el músic Astor Piazzolla. www.alella.cat/canlleonart. 

Dijous 6 d’octubre

18h Vinya testimonial*
Tast de vins monovarietals i productes locals. www.alella.cat/turisme

Divendres 7 d’octubre



#ViMesDOAlella #rutaviDOalella 
#barcelonasvineyard #terrapansablanca

Commemoració
del cinquè 
aniversari de 
l’1 d’Octubre
Dissabte 1 d’octubre a les 12.30 h
a la Plaça de l’1 d’Octubre

Diumenge 2 d’octubre a les 18 h
Cinèforum a l’Espai d’Arts Escèniques 


