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Mirades al món convida a reflexionar 
sobre el significat del No a la guerra. 
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Tal com ens havíem compromès, ja tenim pressupostos par-
ticipatius a Alella. Aquesta era una proposta llargament co-
mentada que portàvem al programa electoral i que va quedar 
recollida al Pla d’Actuació Municipal i que ara, es fa realitat.

És un projecte participatiu molt visible que permet treballar la 
participació des de molts nivells diferents i amb gran profundi-
tat. L’objectiu d’enguany és encetar el projecte com a prova pi-
lot, per testar el procés metodològic i l’encaix en la realitat ale-
llenca i, sobretot, per crear participació. D’aquesta experiència 
en podrem treure conclusions que ens permetin millorar el pro-
jecte. Perquè, com se sol dir, a participar s’aprèn participant. 

Com ja vam explicar en aquest mateix espai el febrer de 2021, 
la participació ciutadana és un dels principals objectius 
d’aquest mandat. Així que continuem reforçant aquesta aposta 
i el desplegament de nous espais i dinàmiques participatives.

Fins al moment, i entre d’altres iniciatives, s’ha reforçat el 
personal de l’àrea, s’ha aprovat els nous reglaments d’enti-
tats, el Pla Director i el nou Reglament de Participació Ciuta-
dana, s’ha posat en marxa la plataforma Decidim, s’ha refor-
mat el Consell Educatiu Municipal, constituït el Consell 
d’Infància d’Alella i creat l’agenda de participació. Estem 
acabant el procés participatiu del Pla Local d’Educació, i a 
punt de fer el retorn del procés del Front Comú als Robatoris 
i del Parc Central de la Serreta.

I no ens quedem aquí. Per endavant tenim grans projectes:  

En primer lloc, i un cop entri en vigència el nou Reglament de 
Participació, caldrà posar en marxar el nou Consell de Poble. 
Un espai vital per assegurar gaudir d’una bona salut partici-
pativa a Alella. Malgrat que el Consell ja havia existit, és cert 
que no havia complert amb l’expectativa participativa i, per 
això, s’ha reformat per complet i s’ha reforçat la participació 
d’entitats i de persones a títol individual. Pròximament, s’ini-
ciaran els tràmits per elegir a les persones que en formaran 
part i es procedirà a constituir-lo.

En segon lloc, hem encetat el procés per complir amb un altre 
compromís electoral: projectar la creació d’un viver d’entitats 
a Can Gaza. Que Can Gaza sigui la veritable base de l’associ-
acionisme del poble. Per aconseguir-ho estem treballant amb 
les dues cares de la mateixa moneda: d’una banda, analitzant 
amb les entitats del poble totes les seves necessitats i, d’altra, 
valorant tècnicament que més pot oferir Can Gaza per cobrir 
aquestes necessitats. El resultat haurà de ser un projecte de 
millora de l’equipament que permeti més i millors usos per a 
totes les entitats del municipi. 

Com veieu hi ha moltes maneres de participar, així que us 
animo a trobar la vostra. 

Alella és un poble, un poble participatiu, un poble viu.

9
 L’Espai d’Arts Escèniques omple la 
temporada amb tot tipus de propostes
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Alella estrena pressupostos participatius

Requisits de les propostes 

Que la proposta sigui una inversió.
Que sigui un projecte de competència municipal.
Que no contradigui els plans aprovats. 
Que no siguin propostes sobre actuacions ja 
previstes per l’Ajuntament. 
Que sigui realitzable i viable tècnicament.
Que respecti el marc jurídicolegal existent. 
Que el pressupost d’execució de cada proposta 
no superi els 40.000 euros.
Que siguin sostenibles.
Que doni resposta a una necessitat o interés 
col·lectiu que beneficiï tota la comunitat.  
Que sigui inclusives i respectuoses amb els drets 
humans. 
Que es puguin executar l’any 2023. 

alella.cat/pressupostosparticipatius 

L’Ajuntament d’Alella estrena enguany 
el projecte de Pressupostos Participa-
tius a través del qual els ciutadans i 
ciutadanes podran proposar i decidir el 
destí d’una part de la partida d’inversi-
ons del pressupost municipal. L’objec-
tiu principal dels Pressupostos Partici-
patius és implicar la ciutadania en la 
presa de decisions sobre l’ús que es fa 
d’una part dels recursos públics.  

Dotació i fases del procés 
L’Ajuntament reservarà una partida de 
100.000 euros del capítol d’inversions 
del pressupost municipal de l’any 
2023. El procés per decidir entre tots i 
totes a què es destinaran aquests di-
ners consta de diferents fases i es po-
drà fer amb garanties de seguretat i 
validesa a partir dels recursos disponi-
bles a la plataforma Decidim Alella, 
que permet validar l’empadronament o 
l’edat de les persones que hi participen 
i controlar les votacions. 

Fase 1. Presentació del procés 
Per tal d’afavorir la màxima participa-
ció, l’Ajuntament farà difusió d’aquesta 
primera convocatòria de pressupostos 
participatius a través dels diferents 
mitjans de comunicació municipals. La 
campanya informativa s’iniciarà la pri-
mera quinzena d’octubre i es desenvo-
luparà durant tot el procés.

Fase 2. Presentació de propostes
Totes les persones empadronades a 
Alella majors de 16 anys poden par-
ticipar en la presentació i la votació 
de les propostes finalistes. Les pro-
postes es poden presentar del 7 de 
novembre al 18 de desembre,  per 
Internet a través de la plataforma 
Decidim Alella (alella.cat/decidim). 
També es podran presentar presenci-
alment participant en les dues sessi-
ons d’elaboració de propostes ober-
tes a tota la ciutadania.

Les propostes han de contemplar 
una sèrie de requisits, com ara que 
siguin inversions, que siguin compe-
tència municipal, que respectin el 
marc legal, que siguin viables econò-
micament, entre d’altres. 

Fase 3. Anàlisis i valoració 
Un cop tancat el termini de presenta-
ció de propostes, del 19 de desem-
bre al 29 de gener es farà la valora-
ció tècnica de les propostes 
presentades per part de la comissió 
de seguiment del procés de pressu-
postos participatius.

Fase 4. Informació propostes finalistes
Una vegada analitzades i quantifica-
des, s’informarà de les propostes fi-
nalistes i es publicaran les que han 
estat desestimades. En aquesta fase, 

·······················································································································································
La ciutadania podrà presentar propostes d’inversions i participar en la votació de les finalistes. 
·······················································································································································

també es preveu fer una sessió de devo-
lució amb les persones que han presentat 
les propostes que han quedat finalistes. 
La informació estarà disponible a la pla-
taforma Decidim Alella, a partir del 30 de 
gener. 

Fase 5. Votació popular 
La ciutadania podrà votar les propostes 
que més li agradaria que s’executessin al 
municipi del 6 al 26 de febrer. Totes 
aquelles persones majors de 16 anys em-
padronades al municipi (incloses les per-
sones que compleixin els 16 anys el 
2023) podran votar les propostes. La vo-
tació es farà a través de la plataforma 
Decidim Alella (alella.cat/decidim) i tam-
bé presencialment des de Can Lleonart. 

Fase 6. Resultat del procés 
Un cop feta la votació, s’informarà la ciu-
tadania de les propostes guanyadores i el 
calendari d’execució. Està previst convo-
car un acte públic per donar a conèixer el 
resultat d’aquest primer procés. 
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········································································································

Obert el procés per a l’elecció del 
Jutge o Jutgessa de Pau substitut/a 
L’Ajuntament ha iniciat els tràmits 
per a l’elecció del Jutge/ssa de Pau 
substitut/a d’Alella. Les persones 
interessades a ocupar aquest càr-
rec poden presentar les seves sol-
licituds del 15 de setembre al 14 
d’octubre ambdós inclosos. Per fer-
ho cal presentar la sol·licitud acom-
panyada de la fotocòpia del DNI i el 
currículum, en el registre general 
de l’Ajuntament d’Alella. Aquest 
càrrec va quedar vacant després 
que la jutgessa substituta anterior, 
Rosa Moraleda Vila, fos elegida pel 
Ple Municipal del 26 de maig com 
a jutgessa titular del Jutjat de Pau 
d’Alella.

Les festes locals de 2023
Les festes locals de l’any vinent se-
ran els dies 5 de juny i l’1 d’agost, 
segons es va aprovar a la sessió 
plenària del 30 de juny. 

L’Ajuntament ha fet millores a la gatera 
municipal, situada dins del centre 
d’acollida d’animals domèstics de Can 
Magarola, que gestiona ADANA. A pe-
tició de la mateixa entitat, s’ha cons-
truït un nou mòdul d’estada d’animals 
per donar acollida i tractament als gats 
que pateixen alguna malaltia, de ma-
nera que puguin estar separats de la 

Millores a la gatera municipal

La Biblioteca Ferrer i Guàrdia disposa 
des d’aquest mes de setembre d’un sis-
tema d’autopréstec que permet fer di-
rectament, amb autonomia i privacitat i 
de forma fàcil i ràpida, les gestions de 
préstec i retorn de documents, a més 
d’accedir a altres funcions com renovar 
els terminis, recollir les reserves i con-
sultar l’estat del seu compte. El sistema 
facilita l’autonomia de les persones 
usuàries, al mateix temps que suposa 
una font automatitzada de recollida de 
dades per a la Biblioteca. 

Es tracta d’una pantalla tàctil amb 
la qual es pot accedir a les diferents 
funcions i també ofereix informació so-
bre les activitats programades a la Bi-
blioteca. 

El nou sistema es basa en la tecno-
logia RFID (Radio Frequency Identifica-
tion) i inclou el terminal d’autopréstec, 
una estació de treball per a la gestió de 
préstec al taulell d’atenció al públic i dos 
arcs de seguretat a l’accés de l’entrada 
que, a més d’evitar el furt de documents, 
també permet controlar en tot moment 

l’aforament de la sala i facilita estadísti-
ques sobre el nombre de persones usuà-
ries i horaris de major utilització del ser-
vei. Per fer possible el desplegament del 
nou sistema s’han hagut d’incorporar un 
xip a tots els documents, en substitució 
dels codis de barres. 

La implantació del servei d’auto-
préstec s’ha finançat amb una subven-
ció de la Diputació de Barcelona per a 
la reforma, millora i manteniment 

d’equipaments culturals locals. L’im-
port total de la subvenció és de 49.450 
euros, a pagar en dues anualitats. A 
més del sistema d’autopréstec i control 
de la Biblioteca, la subvenció també ha 
servit per pagar les millores de climatit-
zació d’aquest equipament i per incor-
porar el bucle magnètic a l’Espai d’Arts 
Escèniques, un sistema que facilita 
l’accessibilitat auditiva a les persones 
que utilitzen audiòfons i/o implants. 

La Biblioteca incorpora un sistema d’autopréstec

resta d’animals acollits. Amb l’amplia-
ció, el centre disposa ara de tres mò-
duls diferenciats: un per l’adaptació 
dels felins que acaben d’arribar, un al-
tre pels que ja estan habituats i un com 
espai d’infermeria. També s’han refor-
çat els tancaments de les instal·lacions. 
L’Ajuntament ha destinat 12.000 eu-
ros a aquesta actuació. 

S’han instal·lat a l’entrada dos arcs de seguretat. El terminal d’autopréstec facilita les gestions. 
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···································································································
La instal·lació fotovoltaica permetrà reduir la despesa energètica municipal. 

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

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

Seguint amb el compromís municipal 
cap a la sostenibilitat i la transició ener-
gètica, ara ha arribat el torn a les Anti-
gues Escoles Fabra. Aquest mes de se-
tembre s’han instal·lat plaques solars a 
la teulada d’aquest edifici, que acull 
l’Àgora, l’Espai Actiu i les aules de PFI-
PTT. La nova instal·lació permetrà do-
nar energia elèctrica a l’equipament i 
l’excedent que es produeixi s’afegirà a 
la xarxa per compensar part de la des-
pesa municipal generada a altres edifi-
cis, com l’Ajuntament o Can Lleonart.

La instal·lació està formada per 62 
mòduls fotovoltaics dels quals es pre-
veu obtenir una producció de 32.422 
kWh/any, el que pot suposar un estalvi 
energètic de més de 5.000 euros anu-
als.  La distribució dels mòduls sobre la 
teulada s’ha realitzat  de forma que 

L’Ajuntament instal·la plaques 
solars a les Antigues Escoles Fabra

s’evitin les ombres dels obstacles que 
es troben a més alçada i optimitzant la 
integració arquitectònica a la coberta 
existent.

Les obres van ser adjudicades a 
New Energy Concept 2020 SL per un 
import de 29.933 euros i s’han execu-
tat durant el mes de setembre. 

Els mòduls fotovoltaics s’han instal·lat a la coberta. 

Alella reutilitza, un nou recurs per al reciclatge
La Regidoria de Medi Ambient i Soste-
nibilitat posa en marxa aquest mes 
d’octubre una nova eina per afavorir el 
reciclatge i donar una segona vida a 
mobles, electrodomèstics i altres volu-
minosos que ja no es fan servir a casa 
i evitar que acabin abandonats a la via 
pública. Es tracta de la plataforma 
“Alella reutilitza”, gestionada per l’em-
presa encarregada del servei de recolli-
da de residus.  

El nou servei permetrà oferir aquells 
mobles i altres voluminosos que ja no 
s’utilitzen però que encara estan en 
bon estat i poden ser restaurats o con-
tinuar sent utilitzats per altres perso-
nes. El funcionament del servei és molt 
senzill, només cal entrar a l’enllaç ale-
lla.cat/reutilitza i penjar l’anunci sense 
necessitat de registrar-se prèviament. 
La persona que vulgui anunciar algun 
objecte haurà d’incloure una breu des-

cripció i alguna imatge del moble o 
electrodomèstic, facilitar una adreça 
electrònica de contacte (que no es farà 
pública garatint en tot moment la con-
fidencialitat). L’anunci romandrà publi-
cat durant deu dies, passats els quals, 
es podrà renovar o esborrar.

En cas que alguna persona estigui 
interessada en un objecte, podrà sol-
licitar-lo a la mateixa web i l’Ajunta-

ment la posarà en contacte amb la per-
sona anunciant per tal que es posin 
d’acord per a la seva recollida. En cap 
cas l’Ajuntament es farà càrrec del 
transport dels voluminosos anunciats. 
Si finalment no hi ha cap persona inte-
ressada i s’elimina l’anunci, la persona 
que l’ofereix haurà de buscar altres vies 
per donar-li una segona vida o, si no, 
dur-lo a la deixalleria o trucar al servei 
gratuït de recollida de voluminosos 
(681 244 234).

L’any passat es van recollir 
160.000 kg de residus voluminosos a 
Alella, una gran part gràcies al servei 
gratuït de recollida domiciliària, a tra-
vés del qual es van concertar 1.400 
recollides. Però també es va retirar 
molt material abandonat indeguda-
ment a la via pública, fet sancionable 
d’acord amb l’Ordenança de convivèn-
cia i espai públic.

Web www.alella.cat/reutilitza

L’Ajuntament posa en marxa 
el registre d’apoderaments
L’Ajuntament ha posat en funciona-
ment el Registre d’Apoderaments 
amb el Servei Representa del Con-
sorci AOC, que permet deixar cons-
tància de les representacions que la 
ciutadania, professionals i empre-
ses, atorguen a tercers per actuar 
en el seu nom davant les adminis-
tracions públiques. Aquest sistema 
és un registre d’apoderaments 
comú de les administracions públi-
ques catalanes. El servei facilita els 
tràmits de representació, ja que 
permet a consultar d’ofici els apo-
deraments de tots els registres elec-
trònics integrats dins del Servei Re-
presenta, i, per tant, no cal adjuntar 
als formularis la documentació so-
bre la que es fonamenta la repre-
sentació. Els apoderaments poden 
ser de tres tipus: general, en el qual 
la persona apoderada pot actuar en 
qualsevol actuació administrativa i 
davant qualsevol Administració; 
per exercir la representació davant 
d’un organisme concret o bé fer-lo 
únicament per efectuar determinats 
tràmits. alella.cat/tramits
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Alella estrena senyalització turística

L’Ajuntament ha enllestit aquest mes 
de setembre els treballs per senyalitzar 
la xarxa de camins d'Alella. L'objectiu 
d'aquesta acció és l'adequació d'un iti-
nerari pels elements patrimonials i na-
turals de major valor del municipi, com 
diferents fonts, arbres monumentals, 
miradors sobre el Maresme i Barcelona 
i altres punts d'interès. El finançament 

de l'actuació, que ha tingut un cost de 
10.793 euros, ha anat a càrrec de la 
Diputació de Barcelona mitjançat un 
recurs del Catàleg de Serveis sol·licitat 
per l'Ajuntament d'Alella.

Aquesta senyalització connecta 
Alella amb la xarxa de camins dels po-
bles veïns permetent desplaçar-se de 
forma contínua al llarg del territori. 
Amb la senyalització es pretén desta-
car elements que no estan senyalitzats 
i que poden passar desapercebuts pels 
caminants, alhora que s'augmenta 
l'oferta de Turisme Actiu (itineraris fa-
miliars, rutes BTT, passejades saluda-
bles i senders locals). La senyalització 
de la xarxa de camins d'Alella permetrà 
la creació de rutes i itineraris dins 
d'aquesta per tal d'augmentar l'oferta 
turística i atraure nous visitants al mu-
nicipi.

Un quarantena de punts senyalitzats
En el conjunt del territori s’han instal-
lat una quarantena de punts, el primer 
dels quals parteix de l'inici de la Riera 
d'Alella, al Masnou, i segueix fins a 
Can Lleonart, des d'on es distribueix 
per la xarxa de barris als diferents 

punts d'interès del municipi. Entre els 
indicadors instal·lats s’inclouen dues 
plaques informatives. La primera està 
situada a Can Lleonart, on es pot veure 
tot el mapa de la xarxa i els diferents 
elements i itineraris d'interès així com 
codis QR per a difondre itineraris senya-
litzats, passejades guiades i visites guia-
des concertades. La segona placa infor-
mativa es troba a l'inici del Torrent del 
Fonoll, aquesta vol realçar l'itinerari de 
les fonts, mitjançant un mapa i una des-
cripció de cadascuna d'elles. El projecte 
també inclou les millores realitzades al 
voltant de la Font del Fonoll i a la Font 
de l'Eucaliptus.

Treball transversal i multidisciplinari
El disseny del recorregut i els elements 
a destacar són fruit d'un treball trans-
versal i multidisciplinari realitzat de ma-
nera conjunta per la Diputació de Bar-
celona, el Parc de la Serralada Litoral i 
les regidories de Turisme i Identitat, 
Medi Ambient i Sostenibilitat i Esports i 
Promoció de la Salut de l'Ajuntament 
d'Alella. La senyalització de la xarxa de 
camins forma part del Pla d'Actuació 
Municipal (PAM) 2019-2023. 

S’han instal·lat planells informatius. 

·······················································································································································
S’han senyalitzat una quarantena de punts d’interès natural o patrimonial. 

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

Inscripcions a les Jornades de Salut Mental 
L’Ajuntament ha obert les inscripcions 
a les 2es Jornades de Salut Mental que 
se celebren els dies 10 i 11 de novem-
bre, tot i que es faran activitats al llarg 
dels mesos de novembre i desembre 
adreçades a tot tipus de públic. És una 
iniciativa de la Regidoria de Promoció 
de la Salut amb la col·laboració de les 
regidories de Cultura i Serveis a les 
Persones. Les propostes tenen per ob-
jectiu possibilitar espais de reflexió i 
debat que contribueixin a la promoció 
de la salut mental comunitària i col-
lectiva del poble. Totes les activitats 
són obertes a tothom.  

El programa de les Jornades de Salut Mental

7 de novembre, 9.30 a 14 h Matí de cures per a professionals d’atenció directa. 
10 de novembre, 9 a 12.30 h Taula rodona i diàleg obert. “Què necessitem per cuidar adolescents?”. 
10 de novembre de 9 a 12.30 h Cinefòrum. “Veus contra l’estigma”. Col·loqui amb la directora Marta Espar. 
11 de novembre, 9 a 12.30 h Taula rodona i diàleg obert. “Com donem sentit comú a la salut mental?”. 
12 de novembre, 19 h  Teatre. “Mi padre no era un famoso escritor ruso”, de Bárbara Fournier.
15 de novembre, 18.30 a 20 h   Seminiari web per a familiars de persones amb problemes de salut mental.
16 de novembre, 18 h  Cinèforum. “Història potencial de Francesc Tosquelles, Catalunya i la por”. Col·loqui 
amb la directora Mireia Sallarès.  
19 de novembre, 10 a 14 h  Taller. Recursos d’autocura i autogestió de la salut mental.
A partir del 28 de novembre Podcast d’Alella poble cuidador sobre les Jornades de Salut Mental. 
22 de novembre 19 h  Tertúlia. “La poesia i la literatura com a bàlsam per a la salut mental. 
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L’Ajuntament organitza des de 2008 
les Jornades de Cooperació Internacio-
nal Mirades al món, un punt de trobada 
per reflexionar sobre les desigualtats i 
els desequilibris entre el Nord i el Sud i 
per donar a conèixer les iniciatives de 
cooperació que es desenvolupen a Ale-
lla. Aquest any 2022, que tenim al cor 
d’Europa una guerra que no veu el seu 
final, la Comissió de Cooperació Inter-
nacional convida la ciutadania a reflexi-
onar sobre què vol dir “No a la guerra”. 

L’objectiu és omplir de contingut 
aquesta afirmació tractant qüestions 
com l’armament als nostres països, el 
comerç internacional d’armament, el 
paper de l’OTAN i de la Comunitat In-
ternacional, les accions de pau i els 
silencis de després de les guerres. Les 
jornades se celebren del 17 al 23 d’oc-
tubre i inclouen una taula rodona amb 
l’activista Gabriela Serra i el politòleg 
Jordi Armadans, moderada per l’ale-

Mirades al Món reflexiona sobre què vol dir el  
‘No a la guerra’ i els silencis després de les guerres 
·······················································································································································
Les 14es Jornades de Cooperació Internacional se celebraran del 17 al 23 d’octubre. 

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

La feina en joc a les 8es Jornades d’Ocupació
Enguany les Jornades d’Ocupació 
d’Alella, El Masnou i Teià se celebraran 
el 26, 27 i 28 d’octubre. El títol 
d’aquesta vuitena edició és 
“La feina en joc” i, tot i 
que les Jornades tenen 
una durada de tres dies, 
els tallers que s’inicien 
aquests dies tindran 
continuïtat durant les 
setmanes posteriors

Els tallers tenen l’ob-
jectiu d’ajudar a descobrir 
les emocions i saber-les ges-
tionar, augmentar la confian-
ça, integrar la creativitat en el 
nostre projecte de recerca i les 
relacions de treball, a més d’afa-
vorir la capacitat de prendre decisi-

ons, facilitar els canvis i millorar l’efi-
càcia personal en la recerca de feina. 

Les Jornades arrenquen el 26 d’oc-
tubre amb una xerrada inaugural a 
càrrec de Sandra Huerto de l’em-
presa Tresdosú. A la sessió es 
tractarà les habilitats personals 
a millorar, a través del joc i la 

tecnologia.  
La primera sessió 

de cada taller és ober-
ta a tothom. Les acti-
vitats s’han progra-
mat amb un 
calendari que per-

met que les perso-
nes interessades pu-

guin assistir a tots tres 
tallers si així ho desitgen. 

Aquests són els tallers programats: 
Dia 26 octubre: Inici del taller Ges-

tió dels sabotejadors interns: coaching 
& creences amb el joc del minijos® a 
càrrec de Benedito & Lafarga Training 
S.L. Següents sessions: 2 i 9 de no-
vembre. (Total 12 hores)

Dia 27 octubre: Inici del taller 
T'apuntes a fer un escape room? Des-
cobriràs les teves competències pro-
fessionals a càrrec de Soraya Díaz. 
Següents sessions: 3 i 10  de novem-
bre. (Total 12 hores)

Dia 28 octubre: Inici del taller Con-
necta amb el teu ikigai a través del joc 
conscient a càrrec de Sílvia Marteles. 
Següents sessions: 4 i 11 de novem-
bre. (Total 15 hores). Més informació a 
alella.cat/jornadesocupacio

llenca Anna Alfaro; un taller pràctic per 
a adolescents; un espectacle de dansa 
contemporània i una xerrada prefunció 
amb els artistes; i una proposta per a 
tota la família que parla de guerra i pau 
i l’esperança d’un món millor. 

Les Mirades són també una oportu-
nitat per conèixer els projectes de coo-
peració al desenvolupament que reben 

el suport municipal amb el 0,7% dels 
ingressos que es destinen a coopera-
ció. Enguany, s’ha elaborat unes càp-
sules de vídeo en què les ONG expli-
quen els projectes subvencionats per 
l’Ajuntament a través del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament. 
Més informació a alella.cat/miradesal-
mon.

El programa de les jornades de cooperació internacional 

Dilluns 17 d’octubre a les 19 h Espai d’Arts Escèniques 
Taula rodona: Què vol dir no a la guerra? amb Gabriela Serra, Jordi Armadans i Anna Alfaro 
Dijous 20 d’octubre a les 18 h Àgora
Taller pràctic per a adolescents: Què es pot fer per la pau?
Dissabte 22 d’octubre a les 18 h Espai d’Arts Escèniques
Col·loqui pre-funció. Els silencis després de les guerres
Dissabte 22 d’octubre a les 20 h Espai d’Arts Escèniques
Espectacle de dansa contemporània “Rojos”,  de la companyia de Miquel Barcelona 
Diumenge 23 d’octubre a les 18 h Espai d’Arts Escèniques 
Espectacle infantil i familiar “Papirus”, amb Xiquirriteula Teatre 
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Els primer Premis Verema d’Alella es van lliurar l’11 de setembre a l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella. 

L'Ajuntament d'Alella va lliurar el pas-
sat 11 de setembre, dins del programa 
de la 48a Festa de la Verema, els pri-
mers Premis Verema d'Alella a la som-
melier Rosa Vila i l'enòleg Josep Bas-
sas, en reconeixement de la seva 
trajectòria professional i l'estret vincle 
emocional i vital amb la vinya i el vi.

Durant l'acte de lliurament dels 
premis, que es va celebrar a l'Espai 
d'Arts Escèniques Casal d'Alella, les 
dues persones premiades van fer un 
repàs, molt fresc i emotiu, de les seves 
experiències i vivències des de la seva 
infantesa fins a aquest moment, en 
una conversa conduïda per Lina Rubio, 
exdirectora de l'Institut Alella, i Eli Vi-
dal, sommelier i deixebla de Rosa Vila, 
que va comptar amb la complicitat del 
nombrós públic assistent. 

L'alcalde d'Alella va destacar la de-
dicació i el treball realitzat per les dues 
persones, filles d'Alella, i que represen-

ten els valors humans de la identitat 
vitivinícola del municipi, a la qual han 
estat vinculats des del seu naixement i 
han contribuït a preservar i difondre 
més enllà del poble. El premi consis-
teix en una escultura anomenada Se-

Rosa Vila i Josep Bassas reben els Premis Verema

tembre, obra de l'alellenca Margarita 
Oliva, que vol transmetre la idea que el 
vi surt de la terra i homenatjar totes 
aquelles persones que ho fan possible. 
També es va fer lliurament d'un diplo-
ma de reconeixement. 

·······················································································································································
El premi és un reconeixement a la trajectòria professional i l’estret vincle emocional i vital amb la vinya i el vi.

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

“Un país a la copa. Alella, el vi humà”,  
un projecte editorial amb suport municipal 
L'Ajuntament va donar el tret de sorti-
da de la 48a Festa de la Verema amb 
la presentació del llibre Un país a la 
copa. Alella, el vi humà, una obra de 
la periodista Laura Saula i el fotògraf 
Jordi Borràs, promoguda pel magazín 
La Mira i que compta amb la col-
laboració de l'Ajuntament. Editada per 
l'editorial Fonoll, l'obra es va presentar 

públicament el 8 de setembre al pati 
de Can Lleonart, en un acte que va 
comptar amb la participació de Marc 
Almendro, alcalde d'Alella, Francesc 
Canosa, director de La Mira, Laura 
Saula, autora del llibre, i Jordi Borràs, 
fotògraf, i amb algunes de les 16 per-
sones que donen vida a aquest projecte 
editorial. 

La presentació del llibre va culmi-
nar amb la inauguració de l'exposició 
del mateix nom, que es va exposar a 
Can Lleonart del 8 al 26 de setembre, 
amb un recull de les fotografies de Jor-
di Borràs incloses en el llibre. 

El llibre és un recorregut pel patri-
moni vitivinícola del municipi, a partir 
dels relats, els records i les experiènci-
es de vida de 16 persones vinculades, 

d'una manera o una altra, a la vinya, al 
vi o al paisatge, elements que confor-
men la identitat i la singularitat del po-
ble.

Les persones entrevistades prove-
nen de diferents àmbits professionals, 
però comparteixen el denominador 
comú dels homes i dones que han nas-
cut, crescut o s'han format en aquesta 
cultura. Els 16 personatges són: Mar-
garita Soldevila i Alejandro García, Jor-
di Pujolràs, Josep Bassas i Assumpció 
Lucas, Toni Cerdà, Oriol Artigas, Josep 
Maria i Mireia Pujol-Busquets, Òscar 
Oliveras i Marta Ribas, Rosa Vila i Eli 
Vidal, Òscar Pallarès, Jordi Ferran i 
Juan Pélaez.  

El llibre té 112 pàgines i es pot ad-
quirir al preu de 16 euros. 
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L’Espai estrena temporada 

Il·lustració de LaiaSondagArt.

L'Espai d'Arts Escèniques reprèn l'acti-
vitat escènica amb un nou programa 
que continua la reflexió sobre #ladife-
rència, iniciada amb el programa ante-
rior,  però en aquesta ocasió des del 
concepte de #latransformació. La il-
lustradora LaiaSondang tanca el cicle 
amb la il·lustració de portada encapça-
lant un programa que es va iniciar el 
20 de setembre amb l'espectacle fami-
liar El viatge de l'elefanta Sara, la pri-
mera de les 18 propostes que ofereix 
l'Espai entre setembre i desembre i que 
inclouen obres de teatre, dansa, cine-
ma i espectacles familiars.

Les dues propostes escèniques que 
seguiran a aquest primer espectacle, 
estan vinculades amb les Jornades de 
Cooperació Internacional Mirades al 
món, que enguany reflexionen sobre 
què vol dir “No a la guerra” i els silen-
cis després de les guerres. La primera, 
programada per al 22 d'octubre, és Ro-
jos, un espectacle de dansa sobre la 
recerca de testimonis de la Guerra Civil 
de la companyia del ballarí Miquel Bar-
celona. La segona, fixada per al 23 
d’octubre, és Papirus: una proposta 
escènica per a tota la família de Xirri-

quiteula Teatre en la qual els protago-
nistes escapen de la guerra i aconse-
gueixen transformar la seva realitat. 

El teatre continuarà el 5 de novem-
bre amb l'adaptació  de Nit de reis, 
King's night o el que vulgueu, de Par-
king Shakespeare. Una comèdia d'em-
bolics amorosos i transformacions, en-
ganys i descobriments de la pròpia 
identitat, una revisió actualitzada del 
clàssic de Shakespeare i que inclou un 
debat postfunció amb els actors i la di-
rectora Marta Aran. L'Espai oferirà per 
aquesta funció el servei de Teatreca, 
per a infants entre 3 i 12 anys, dedicat 
a transformar fotografies en blanc i ne-
gre amb pintura fluorescent. El text te-
atral de Nit de reis també serà objecte 
de revisió pel Club de lectura amb una 
nova sessió de Llegir Teatre que orga-
nitza la Biblioteca Ferrer i Guàrdia jun-
tament amb l'Espai per al 8 de novem-
bre.  

La companyia Teatre al Detall tanca 
el 19 de novembre les reflexions al vol-
tant de la diferència amb un espectacle 
sobre la identitat de gènere, La motxi-
lla de l’Ada, que formarà part de les 
jornades del 25N. Completa la progra-
mació teatral Bárbara Bañuelos amb 
Mi padre no era un famoso escritor 
ruso, una performance inclosa dins de 
les Jornades de Salut Mental que tin-
drà lloc al novembre.

Altres propostes amb segell ale-
llenc, són Barcelona, tercera pàtria 
del Tango, del baríton alellenc Joan J. 
Ramos i, la nova versió dels Pastorets 
de l'Associació Casal d'Alella. 

La programació inclou estrenes de 
cinema comercial, cicles dedicats al 
cinema català amb el Cicle Gaudí i Ci-
nexic i l'estrena de l'adaptació de l'obra 
teatral Alguns dies d'ahir, telefilm ro-
dat a Alella i protagonitzat, entre d'al-
tres, per l'alellenc Abel Folk, que es va 
projectar el 2 d’octubre dins dels actes 
del 5è aniversari de l’1 d’Octubre. 

Les entrades es poden adquirir a 
l’Oficina de Turisme i per Internet des 
del web alella.cat/espaialella

···································································································
S’han programat una vintena d’activitats de dansa, teatre, música i cinema. 

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

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

Can Lleonart comença el curs amb 
més d’un miler d’inscripcions
Can Lleonart ha iniciat les activitats 
el 4 d’octubre amb més de 620 per-
sones apuntades i 1.065 inscripci-
ons. La major part dels cursos tenen 
les places exhaurides, només que-
den vacants al conjunt d’ukeleles, 
alemany, edició de fotografia i pila-
tes. alella.cat/canlleonart. 

Can Manyé prepara l’exposició 
“Obsolet absolut” amb Toni Giró
En la recta final de l’exposició “Pe-
dra, paper, territori”, que finalitza el 
16 d’octubre, Can Manyé ja està 
submergida en els preparatius del 
darrer projecte expositiu de l’any. 
Serà l’exposició “Obsolet absolut” 
amb l’artista Toni Giró, que s’inau-
gura el 4 de novembre a les 19h i 
romandrà oberta fins al 18 de de-
sembre. alella.cat/canmanye. 

Acte de benvinguda a persones 
empadronades en els darrers mesos 
L’alcalde d’Alella, Marc Almendro, 
donarà la benvinguda al municipi  a 
les persones empadronades els dar-
rers mesos en una recepció oficial 
que es farà el 18 d’octubre a les 19h 
a l’Espai d’Arts Escèniques. A la tro-
bada s’informarà dels principals ser-

veis i recursos que ofereix l’Ajunta-
ment i els projectes que s’estan 
duent a terme, a més de compartir 
impressions i poder copsar les opini-
ons i inquietuds de les persones 
nouvingudes. Al març es va fer una 
primera trobada en la qual van parti-
cipar una quarantena de persones. 
alella.cat/benvingudaAlella.
  
El Correllengua arriba de novembre
La 26a edició del Correllengua, de-
dicada a la figura de l’escriptor 
Joan Fuster i al seu llegat, farà pa-
rada a Alella a partir del 12 de no-
vembre a diferents activitats, entre 
elles el lliurament dels Premis Lite-
raris Alella 2022.
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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 Per Alella, futur

En l’actualitat, parlar de futur al nostre poble està 
associat al creixement urbanístic i això ni és bo, ni 
ha de ser el camí. Parlar de futur hauria de ser la 
cerca de consensos pel poble que volem, entre ells 
cercar solucions habitacionals.

De primeres hauríem de recuperar la gestió dels 
pisos de Cal Doctor. Aquesta bossa d’habitatges ha 
de sortir de la Generalitat. Serà la millor manera que 
aquests habitatges siguin realment pels alellencs i 
alellenques. 

Futur és parlar de cultura també. Treballar per 
la nostra llengua per exemple. No cal ser excloent 
amb ningú, però tant difícil és que hi hagi cinema en 
català a Alella? És obvi que no. En el futur ho hem 
de resoldre.

Respecte, un element fonamental en qualsevol 
societat. Sense respecte no hi ha convivència posi-
tiva. En el futur que plantegem, el respecte serà un 
element clau del poble que volem.

Orgull de pertinença com eix vertebrador d’una 
comunitat que vetlla per la seva gent. És de vital im-
portància que els veïns i veïnes d’Alella ens sentim 
orgullosos del nostre poble. I no calen grans histò-
ries, més aviat un poble net, arreglat i segur. Un 
poble on el centre siguin les persones. Si posem en 
el centre del nostre esforç els alellencs i alellenques, 

Activem el radar!

Compromeses amb el Pla d’Actuació Municipal 
2019-2023 i amb les polítiques republicanes, po-
sant al centre les persones, especialment les més 
vulnerables, i posant en valor a la gent gran i garan-
tint el seu benestar i qualitat de vida, donem tret de 
sortida al Projecte Radars.

Impulsat per la Regidoria de Serveis a les Perso-
nes en conveni amb l’Institut Municipal de Serveis 
Socials de Barcelona, neix per pal·liar els efectes 
de la solitud no volguda i prevenir situacions de risc 
d’exclusió social en les persones grans. La iniciati-
va sorgeix a Barcelona el 2008 i fins a l’actualitat 
són molts els municipis que s’hi han sumat: Tar-
ragona, Martorelles, El Masnou, Arenys de Mar...

Qui millor que el poble, coneixedor del territori 
i de la seva gent per treballar  l’essència del pro-
jecte? Qui millor que la seva gent per establir una 
relació de confiança i generar  mecanismes i dinà-
miques, davant de qualsevol incidència? Crear xar-
xa, implicació social, cohesió entre la comunitat, 
cuidar-nos i ser cuidats i cuidades, tot això és Ra-
dars. Un projecte creat amb la gent del poble i per 
al poble. En aquest món globalitzat, essent propers 
a la metròpoli, és una sort per a Alella que encara 
comptem amb la nostra essència, amb el “bon dia” 
quan ens creuem pel carrer, de coneixe’ns. Aquesta 

us podem garantir que l’orgull de pertinença serà 
una realitat.

Per això hem de pensar en una gestió enfoca-
da en garantir aquest eix central que són els veïns i 
veïnes. Garantir-ne una bona convivència amb una 
gestió excel·lent dels espais públics. No tot es resolt 
amb més parcs (que es prometen i no arriben) o més 
festes improvisades sense finalitat concreta. 

I de quin futur podem parlar sinó hi ha polítiques 
concretes pels nostres joves. Ells són també FU-
TUR, en majúscules. Requereixen espais per gaudir 
de la seva joventut sense que es generin conflictes. 
Aquesta ha de ser una prioritat 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 

és una oportunitat que no podem deixar perdre, i 
que ens ha de servir per poder detectar situacions 
d’aïllament social, de salut mental o neurodegene-
rativa de la nostra gent gran.

Al projecte Radars hi participen les entitats pú-
bliques i privades, el comerç i la ciutadania teixint 
una xarxa comunitària i donant lloc a la Taula Ra-
dars: l’òrgan de decisió que mensualment es troba 
per posar rumb al projecte i que des de desembre 
de 2021 està treballant per assentar-ne les bases. 
Amb la voluntat d’obrir i donar-se a conèixer, la 
Taula Radars va presentar-se públicament amb una 
festa el passat 30 de setembre.

Tots i totes podem ser Radars. Només cal estar 
a l’aguait del nostre entorn més proper per detectar 
situacions al nostre voltant que ens puguin sobtar 
o resultar estranyes vers el dia a dia habitual de la 
nostra gent gran.

Si vols ser voluntària o detectes qualsevol situa-
ció que et cridi l’atenció del teu veïnat gran, posa’t 
en contacte amb Serveis a les Persones.

Aprofitem per convidar-vos a l’acte de presenta-
ció de Marc Almendro com a candidat a les elecci-
ons municipals 2023, el 23 d’octubre a les 12h al 
pati de Can Lleonart.

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 Jornades d’Ocupació. La feina en joc 

Alella no para. Després d’uns mesos d’estiu en què 
tot i que la maquinària del nostre Ajuntament ha 
continuat funcionant, s’han fet moltes activitats lú-
diques que s’havien ajornat els darrers anys. Hem 
gaudit molt que és el que tocava i ara hem de se-
guir treballant.  

Des de la nostra regidoria de Promoció de la 
Salut, Ocupació i Ciutadania, aquest proper mes 
d’octubre engeguem les VIII Jornades d’Ocupació, 
amb el títol “La feina en joc”. 

Volem arribar i animar a qualsevol persona que 
estigui en recerca de feina o que vulgui millorar i 
realitzar canvis professionals, per a que s’inscrigui i 
assisteixi a aquestes jornades. 

Jornades que es fan de forma conjunta al nostre 
municipi junt a les poblacions de Teià i El Masnou, 
i on la durada d’aquestes és de tres dies. 

El 26 d’octubre s’inauguraran les VIII Jornades 
a l’edifici del Centre del Masnou. Hi ha programada 
una conferència inaugural de “Desenvolupament 
d’habilitats en joc i tecnologia i gestió de sabote-
jadors interns”. 

El 27 d’octubre, canviem de població i les acti-
vitats seguiran a Teià, a Can Llaurador. Amb un joc 
tipus “Escape Room” de taula, i que ens ajudarà a 
reconèixer les nostres competències professionals 

Mark Ullod 
ullodlm@alella.cat

Twitter: @alellacup

facebook.com/alternati-
vaperalella

alternativaperalella.cat

Oferta i consum dels vins d’Alella 

La gastronomia sol ser el paisatge posat a la cas-
sola. Si fem abstracció per un moment de la depre-
dació urbanística, el paisatge alellenc es conforma 
bàsicament d’horta i vinya.

Òbviament la vinya no es posa a la cassola sinó 
que, convenientment vinificada, el seu destí natural 
sol ser l’ampolla primer i finalment la copa, consu-
mida a casa o a la restauració. En l’últim cas se sol 
seguir el vell i antipàtic costum de fer el gruix del 
negoci amb el preu del vins i de les postres. Així, 
el preu dels vins es pot veure triplicat. I ara, en el 
temps de la informació accessible i immediata, el 
client pot saber perfectament el preu del mateix vi 
a la botiga. 

Si convenim que el vi forma part de la gastro-
nomia –o sigui, de la geografia local–, és d’espe-
rar que els restaurants de la zona ofereixin, com a 
mínim, una selecció de vins d’Alella en les seves 
cartes. Això resulta difícil de trobar al Maresme. 
En canvi, a França o a Itàlia és estranyíssim que us 
ofereixin vins de zones vitícoles diferents d’aquella 
en la qual us trobeu. Ens duen molts segles d’avan-
tatge en matèria gastronòmica, ja que no té cap 
sentit desplaçar-se a dinar a Alella i demanar un 
Rioja, posem per cas. 

També és cert que, d’uns anys ençà, la cultura 

amb els nostres punts forts per exposar-los de la 
millor manera i poder planificar un pla de millora 
personal. 

I el dia de la cloenda de les Jornades, el 28 
d’octubre, es farà l’activitat “Connecta amb el teu 
Ikigai a través del joc conscient”. Descobrirem el 
procés de les emocions i com saber-les gestionar. 
Aprendrem a reconèixer el llenguatge del cos, a 
augmentar la confiança i a alliberar bloquejos, per 
a equilibrar el món interior entre la vida social i 
laboral. La demostració d’aquesta activitat girarà 
al voltant de determinats particularitats del llibre 
Ikigai , “Els secrets del japonès per a una vida llar-
ga i feliç”. 

Esperem i desitgem que aquestes Jornades si-
guin pròsperes i puguin ajudar al màxim a tota la 
nostra ciutadania en la millora i evolució de la seva 
vida professional. 

gastronòmica i la presa de consciència sobre les ex-
ternalitats inherents als productes alimentaris està 
augmentant i cada vegada el públic té més interès 
per conèixer els agradables camins del món del vi, 
així com la importància –social i ambiental– d’as-
pectes com la proximitat, l’ecologia o la cura del 
territori. 

La suma d’aquests factors ha propiciat que un 
nou establiment de restauració s’hagi afegit recent-
ment a aquells altres que, en el moment d’obrir 
els seus negocis, van decidir oferir una carta de 
vins exclusivament formada per referències de la 
Denominació d’Origen Alella. En tots els casos, els 
preus són continguts i la informació de cada vi és 
exhaustiva, fins i tot a l’hora de recomanar els plats 
o tastets que més lliguen. Bravo!

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

www.gentdalella.cat
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CIUTADANS 

ALELLA PRIMER-PSC Torno a ser el candidat socialista a l’alcaldia d’Alella 

El passat divendres 23 de setembre vaig ser desig-
nat per la militància socialista d’Alella com a can-
didat a l’alcaldia per al proper mandat municipal 
2023-2027. 

És un honor immens per a mi poder continuar 
defensant els valors socialistes i tornar a posar-me 
al capdavant d’un equip de persones increïble, ho-
nest, generós, creatiu i compromès.  

L’actual mandat municipal ha estat complicat, 
estrany i convuls, degut sobretot a la pandèmia i a 
les crisis sanitària, social i econòmica que aques-
ta ha provocat, però no hem d’oblidar tampoc les 
destrosses dels greus temporals Glòria i Filomena. 
Malgrat tot això, la tasca d’oposició del nostre grup 
municipal no ha estat només crítica amb l’acció del 
govern municipal, sinó que també ha volgut ser co-
herent, constructiva i amb l’objectiu de trobar solu-
cions de consens.  

 Però avui, el més important és fer-te saber que 
dono aquest pas cap endavant, ferm i decidit, amb 
la voluntat de ser útil per a la gent i amb la intenció 
de fer meves les necessitats, les demandes i els an-
hels d’un poble que no vol perdre la seva essència 
i que vol construir el seu futur col·lectiu des de la 
justícia social, l’ecologisme i el feminisme.

 Assumeixo el repte amb energia, entusiasme, 

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

1 d’octubre: la fi d’una mentida 

Durante el debate política general me emocioné. 
Pere Aragonès empezó su discurso diciendo que la 
ciudadanía necesita que se la hable “con absoluta 
sinceridad” y que esa era la condición para “avanzar 
de nuevo: hablar claro”.

¡Ya era hora!, pensé. Pero luego la cosa se tor-
ció: al final del discurso volvió a hablar de “repre-
sión” y de “exilio”.

“Hoy, esta represión se manifiesta en forma de 
exilio, en forma de causas judiciales, de inhabilita-
dos, en forma de toda persecución de los que sim-
plemente son independentistas”, afirmó.

No es verdad, si fuera así estarían investigados 
unos dos millones de personas. Menos según los 
resultados de las elecciones del año pasado: 1,4 mi-
llones. Y España, aunque algunos querrían, no es un 
Estado policial. Esto no es la dictadura de Pinochet.

Es una de las consecuencias psicológicas del 
proceso: el incremento del victimismo.

Se comportan como adolescentes. Peor: como 
niños que han hecho una gamberrada y, cuando la 
maestra los riñe, se quejan.

En efecto, han convertido Catalunya -la política 
catalana- en un parvulario. Pero no estaría mal que, 
por una vez dijeran la verdad: el proceso ha termi-
nado en un sonoro fracaso. Y ya de paso que hicie-

ran alguna reflexión, expresaran alguna autocrítica, 
sacaran alguna conclusión.

Peor: ni eso. Hasta hace cuatro días todavía iban 
pavoneándose de que “ho tornarem a fer”.

Lo de Catalunya solo se arregla de dos maneras: 
o alternancia democrática o diciendo la verdad.

La primera es lo que suele ocurrir en las socieda-
des occidentales: cuando gobiernan unos y lo hacen 
mal, ganan los otros. Aquí es complicado. Por la Ley 
Electoral, TV3, el sistema mediático. ¡30 millones 
dedican a publicidad!

En realidad hace 40 años que gobiernan los 
mismos. Incluso con Maragall gobernaron los mis-
mos. Carod presumió un día, durante un programa 
de radio, que tenía las llaves del Govern.

Aquí han seguido votando a gente que decía que 
había una crisis humanitaria como si esto fuera Etio-
pía o Somalia (Torra), que les perseguía un agente del 
CNI en patinete (Eduard Pujol) o que si lo condena-
ban se hundiría el “Estado español” (Francesc Homs).

Y me ahorro, por razones de espacio, las que han 
hecho porque el proceso ha estado lleno de frikis.

Es más: algunos han llegado a lo más alto. La 
otra opción sería decir la verdad. Pero como dijo Pla: 
“¿Por qué, en nuestro país, nadie dice la verdad?” 

Ya iría siendo hora.

Toni Bernal
bernaltj@alella.cat
689 019 367

il·lusió i convicció i em comprometo a treballar in-
tensament per a la millora de les condicions de vida 
de la ciutadania. 

Per acabar, només vull dir-te que estic al teu 
servei per a qualsevol cosa que necessitis: pots tru-
car-me o enviar-me un missatge de correu e-.    

Moltes gràcies i salut!

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 2 de novembre.

Ajuntament d’Alella
La web www.alella.cat, l’aplicació alellAPProp i les xarxes socials.

WhatsAppAlella
Només cal accedir al número 644 267 149 a través de l’aplicació de WhatsApp i posar la 
paraula “hola”

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

Oficina d’Atenció a la Ciutadania
Dubtes alella.oac@alella.cat o 93 555 23 39 (de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h) o 
presencial amb cita prèvia. Tràmits 24 h/365 dies: www.alella.cat/tramits i tràmits presen-
cials amb cita prèvia. 

ORGT per a taxes i impostos
L’Ajuntament té delegada la Gestió dels Tributs a l’ORGT de la Diputació. Per ser atès a l’oficina 
d’Alella de l’ORGT cal cita prèvia www.orgtn.diba.cat/cites. Per a consultes podeu deixar les 
vostres dades a: https://orgtn.diba.cat 934729191 /674960759 o orgt.alella@diba.cat

Promoció Econòmica
Finestreta única d’entrada: 637737075. Grup unidireccional per rebre informació supramu-
nicipal o d’interès local. Envia la frase “PROMOCIÓ ECONÒMICA RESPON” a 637737075.

OAC

644 267 149

Organisme de
Gestió Tributària

637 737 075

promoció 
econòmica 

respon

alella.cat

@marcalmendro

LIVE

Acords del PleAcords del Ple
PLE ORDINARI 29 DE SETEMBRE DE 2022.  Consulteu les vídeo actes a www.alella.cat/plens   

Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de l’exer-
cici 2022.
El Ple va aprovar el Compte General de l’Ajuntament cor-
responent a l’exercici 2021. Els documents que integren 
els comptes anuals comprenen el balanç, el compte del 
resultat econòmic-patrimonial, l’estat de canvis en el patri-
moni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del 
pressupost i la memòria. Al Compte General s’acompanya 
la següent documentació: acta d’arqueig de les existències 
en caixa referides a fi d’exercici; notes o certificacions de 
cada entitat bancària dels saldos existents a favor de l’ens 
local, referits a fi d’exercici, sense discrepància amb els 
saldos comptables; i els comptes anuals del Consorci de 
Promoció Enoturística del Territori DO Alella. El Compte 
General s’aprova després que no s’hagin presentat al-
legacions durant el període d’exposició pública. 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, Gd’A, d’AA-CUP, Cs 
i AP-PSC i l’abstenció de JxCAT. 

Aprovació inicial de la modificació del Reglament d’Ho-
nors, Distincions i Protocol de l’Ajuntament.
El Ple va aprovar inicialment la modificació del Reglament 
d’Honors, Distincions i Protocol de l’Ajuntament per tal de 

clarificar el procediment de concessió d’honors. La mo-
dificació afecta els articles 17, 18 i 19 del reglament. 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, Gd’A, JxCAT, Cs 
i AP-PSC i l’abstenció d’AA-CUP. 

Declaració institucional per l’aprovació del manifest de 
l’Acord Social per l’Amnistia i Autodeterminació.
El Ple va aprovar una declaració institucional en la qual 
expressa el seu suport a l’autodeterminació, entesa com 
la necessitat d’un marc de resolució democràtica basat 
en el respecte a l’exercici de la lliure determinació de la 
societat catalana, i l’amnistia, entesa com la necessitat 
d’una solució col·lectiva i integral per a totes les perso-
nes exiliades, encausades i represaliades. 
Aprovat amb el vot a favor d’ERC+SxA, Gd’A, JxCAT i 
AA-CUP, l’abstenció d’AP-PSC i el vot en contra de Cs. 

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

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

CENTRALETA DEL SERVEI DE TAXI   Tel. 93 540 13 86

TRANSPORT A DEMANDA I SERVEI DE TAXI 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: OCTUBRE - NOVEMBRE

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
1 de novembre                          MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
5 i 6 de novembre                     GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
12 i 13 de de novembre            MARTÍNEZ C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42
19 i 20 de novembre                BERNAL C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
26 i 27 de novembre                 GÓMEZ Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08
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 de 8.30 a 14 h
Dijous de 8.30 a 14 h i de 16.15 a 19 h

ALCALDIA 
93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
93 555 24 12 · 092 · 112 Urgències

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

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55
De dilluns a dijous de 15 a 20 h
Divendres i dissabte 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
De dilluns a dijous de 16.30 a 20h

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: 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 del 25 al 30 d’octubre i del 22 al 27 de novembre. 
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. Consulteu www.ladeixalleria.cat

Serveis de recollida a casa
Utilitzeu els serveis gratuïts de recollida a domicili de voluminosos (dilluns, dimecres, 
divendres i dissabte) i de restes vegetals (dijous) trucant al telèfon 681 244 234.
També podeu fer ús de la deixalleria. Està prohibit deixar residus fora dels contenidors.

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

Reparatruck

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

Plaça de l’Ajuntament. 19 de 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

Fins al 16 d’octubre. “Pedra, paper, territori”, de Sara Milian
4 de novembre al 18 de desembre  “L’obsolet absolut”, de Toni 
Giró. Inauguració divendres 4 de novembre a les 19h. 
www.alella.cat/canmanye
Horari: Dimecres, dijous i divendres de 17 a 20h. Dissabtes i diumenges d’11 a 14 h.

Exposició a Can Manyé

*Activitat organitzada per l’Ajuntament

Dijous 20 d’octubre 
18h Àgora*
Mirades al món. Taller. Què es pot fer per la pau? 

19h Can Lleonart*
Tast. Formatges guanyadors concurs de La Seu. alella.cat/canlleonart

De 2 al 30 d’octubre.  
www.enoturismedoalella.com/vimesdoalella/

Vi+, el mes del vi DO Alella 

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

11h Plaça de l’Ajuntament*
Passejada i estrena del Tram A de la Riera. Aperitiu popular.

11.30h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Cinexic. El regal de la Molly Monstre. alella.cat/espaialella

Diumenge 9 d’octubre

18h Vinya Testimonial de Can Magarola*
Tast de vins monovarietals i productes locals. alella.cat/turisme

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Presentació de la temporada esportiva dels clubs d’Alella i projecció 
del documental La cumbre es el camino. 

Divendres 7 d’octubre

9.30h Parada de bus de Can Lleonart*
Visita planta de compostatge Granollers. alella.cat/moutepelsresidus 

22h Casal d’Alella
Presentació del disc Amb tota la banda, amb Mireia Vilaseca.

Dissabte 8 d’octubre

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

Dijous 6 d’octubre

19h Can Manyé*
Presentació del núm.78 de la revista Papers de Vi. 

Dimarts 11 d’octubre

7.30h Parada de bus de Can Lleonart*
Sortida. Caminant entre volcans. alella.cat/canlleonart

Dimecres 26 d’octubre

21h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Barcelona, tercera pàtria del tango, amb Joan J.Ramos. 

Dissabte 29 d’octubre

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Club de lectura. Sola, de Carlota Gurt. 

Dijous 13 d’octubre

17h Escola La Serreta*
Visita guiada a les instal·lacions fotovoltaiques. 

18h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Parcs i biblios. Espectacle familiar. Contes que bufa el vent. 

Divendres 14 d’octubre 

9.30h Parada de bus de Can Lleonart*
Sortida. Barcelona canalla. alella.cat/canlleonart

17.30h Can Lleonart*
Taller de cuina. Plats taronja tardor. alella.cat/canlleonart

Dimecres 19 d’octubre

9.30h Aparcament de Can Lleonart*
Bus consum. Oficina mòbil d’atenció al consumidor. 

19h Biblioteca Ferrer i Guàrdia*
Xerrada. Els rapinyaires i la seva silueta, amb Alfons Alier. 

Divendres 28 d’octubre 

Divendres 21 d’octubre
19h Can Manyé*
Tertúlia. “Cartells: col·lecció o pinacoteca de baix cost. Artistes, insti-
tucions, disseny i altres històries” Xerrada sobre la col·lecció d’Eduard 
Serra amb el dissenyador alellenc Enric Satué. 

10h Plaça de l’Ajuntament*
Didaltruck. Transforma la teva roba! alella.cat/didaltruck. 

18h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Mirades al Món. Col·loqui prefunció i espectacle de dansa contemporània 
Rojos, amb la companyia de Miquel Barcelona. alella.cat/miradesalmon

Dissabte 22 d’octubre 

18h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella* 
Mirades al Món. Espectacle familiar Papirus, amb Xiquirriteula Teatre.  

Diumenge 23 d’octubre

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

Dimarts 25 d’octubre

10h Rambla d’Àngel Guimerà*
4a edició de La Maresma, Fira de Proximitat i Sostenibilitat. 

13h Can Manyé*
Tancament de l’exposició “Pedra, paper, territori”: un desmuntatge 
col·leciu per a un procés participatiu.  

Diumenge 16 d’octubre

19h Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella*
Mirades al món. Taula rodona. Què vol dir no a la guerra?  

Dilluns 17 d’octubre

La feina en joc. Del 26 al 28 d’octubre.
www.alella.cat/jornadesocupacio 

8es Jornades d’Ocupació d’Alella, el Masnou i Teià

12h Oficina de Turisme*
Diumenges de vins i diumenges de most. alella.cat/turisme

Diumenge 30 d’octubre

19h Facebook live @marcalmendro*
Directe amb l’alcalde.

17.30h Can Lleonart*
Taller de cuina. Plats verds de tardor. alella.cat/canlleonart

Dimecres 2 de novembre



Si tens 16 anys o 
més pots presentar 
propostes i decidir 
a què es destinaran 
100.000 € d’inversió 

del pressupost 
municipal  

de l’any vinent. 

Proposa i vota!

Presentació de propostes  
del 07/11 al 18/12  
Per Internet, emplenant el formulari que trobareu a la 
plataforma Decidim Alella.

Presencialment, assistint als tallers participatius.

Presentació  
de les propostes guanyadores  
durant el mes de març  

Anàlisi i validació tècnica  
de les propostes presentades  
del 19/12 al 29/01 
Valoració, per part de la comissió de pressupostos 
participatius, de les propostes presentades.

Presentació  
de les propostes finalistes 
del 30/01 al 05/02 
Retorn justificat de la valoració i presentació dels 
finalistes.

Votació popular  
del 06/02 al 26/02  
Per Internet a través de la plataforma Decidim Alella 
i presencialment a Can Lleonart.

Pressupostos participatius
Tu fas Alella

Decidim Alella  
alella.cat/pressupostosparticipatius  


