
A la cruïlla del mandat, després de dos anys de govern 
municipal composat pels sis regidors i regidores d'ERC + 
Sumem per Alella i la regidora del PSC, us fem arribar 
aquest butlletí per fer balanç del compliment dels 
compromisos que vam adquirir amb la ciutadania 
a les darreres eleccions municipals de 2011. 

Fa 10 anys que sóc alcalde d’Alella i són moltes les actuacions 
que els successius equips de govern hem liderat per a 
la millora de la qualitat de vida de tots els alellencs i 
alellenques. I això ho hem fet canviant les formes, el tarannà i 
la proximitat dels electes amb la ciutadania. Per a aquest 
mandat ens plantejàvem consolidar i donar continuïtat als 
diferents serveis i millores aconseguides els anys anteriors i 
poder tirar endavant diferents projectes que facin d'Alella 
un millor poble per a viure-hi.

La situació econòmica actual ens fa ser més curosos i 
exigents que mai en la gestió eficient dels recursos 
municipals. Tot aquest temps hem anat traient punta al 
llapis per tal d'ajustar la despesa. Algunes mesures d'estalvi 
petites en l'import, però amb voluntat exemplificant dutes a 
terme, han estat la congelació de les retribucions als càrrecs 
electes, a nivells de 2003, i la reducció de les aportacions 
als grups municipals. 

La gestió municipal d'aquests darrers anys ha estat bona. 
Això ens ha permès arribar fins aquí amb un Ajuntament 
sanejat econòmicament i financera. Conscients del moment, 
i de la salut de les finances municipals, vam decidir posar-nos 
novament al costat de la gent i per a 2013 abaixar un 20% 
l'impost sobre vehicles i la taxa sobre els  guals i un 2,4% l'IBI. 
Abans de finals d'any llançarem una línia d'ajuts econòmics 
per reduir l'impacte de l'IBI sobre diferents col·lectius. Tenim 
la ferma voluntat política de continuar abaixant la pressió 
fiscal els propers anys.  

I és en aquest context que, amb molta tristesa, hem hagut 
de posposar fins a moments millors la construcció del nou 
equipament soci-cultural del Casal en l'àmbit de Can Calderó. 
Havent pres aquesta decisió, estem treballant per tirar 
endavant un pla B de la mà del Casal d'Alella amb una 
inversió menys ambiciosa però que ens doti d'una sala 
polivalent en condicions. 

L'arribada de la fibra òptica fins a totes les llars d'Alella 
per dotar-les d'una connectivitat a Internet d'alta velocitat 
va endavant. La inversió prevista requerirà de la col·laboració 
pública i privada. En aquests moments estem redactant 
el projecte executiu, i estimem que a finals de 2014 es 
podran connectar les primeres llars.

Un altre dels temes importants de la primera part del 
mandat ha estat el de trobar un consens polític i ciutadà 
per tal d'aconseguir que la Torre del Governador, 
una propietat en mans privades, tingui futur. Afrontem 
el repte de fer tot allò que estigui en les nostres mans per 
aconseguir que s'hi implanti un projecte que li retorni el 
seu esplendor. 

A nivell nacional estem vivint un moment històric. És per això 
que des de l'Ajuntament d'Alella estem liderant l'exercici de la 
sobirania fiscal a Catalunya ingressant l'IVA i IRPF a l'Agència 
Tributària Catalana com a mostra de la nostra voluntat que 
sigui la Generalitat qui recapti i gestioni els nostres impostos. 
L'estelada oneja a Can Lleonart i hem aprovat mocions de 
suport al procés, la darrera adherint-nos al Pacte Nacional 
pel Dret a Decidir. A nivell local també estem impulsant 
la commemoració del tricentenari 1714-2014.

Continuarem avançant, ambicionant allò millor per 
a Alella amb perseverança, audàcia, rigorositat, dedicació, 
proximitat i transparència.  Perquè ara, més que mai, 
hem de seguir construint el poble i el país que volem.

Junts seguim 
fent Alella!
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Treballem amb austeritat i rigor per fer sostenibles i millorar els nivells 
de qualitat dels serveis que oferim als veïns i veïnes d'Alella. 
Això ha fet que els nostre ajuntament tingui una bona salut econòmica i 
estigui sanejat financerament. Apostem per continuar amb l’impuls del 
nostre poble amb transparència i comunicació amb la ciutadania.

El nostre compromís: el bon govern

−Amb l'adequació de les antigues Escoles Fabra hem aconseguit uns nous espais per acollir 
usos vinculats a la formació d'adults, la qualificació professional de joves, l'educació en el 
lleure, i per donar suport i alternatives als joves d'Alella.
 
−Hem augmentat el suport econòmic municipal als centres educatius públics per ajudar a 
garantir la qualitat de l’educació per a tothom. 

−Hem posat en marxa iniciatives com la Guia d'Activitats Extraescolars i els Camins Escolars 
que permet realitzar l’itinerari fins a l'escola amb autonomia i seguretat. 

−Hem donat continuïtat a projectes culturals de primer ordre com són l'espai d'art i creació 
de Can Manyé, els Espais de Poesia, el Festival d'Estiu i els Músics en Residència. A més hem 
redactat el projecte arquitectònic de la nova biblioteca. 

CULTURA 
I EDUCACIÓ

Hem donat continuïtat a la feina iniciada els dos anteriors mandats, potenciant 
la qualitat de l’oferta i augmentant el suport a l’educació. Alella continua sent 
un municipi de referència per la seva política cultural i educativa

−Per fer un salt qualitatiu en la connectivitat a Internet al nostre poble, estem avançant en 
els treballs per desplegar una xarxa pública que permeti fer arribar la fibra òptica a totes 
les llars d'Alella abans de l'estiu de 2015.

−Estem liderant la promoció de l'enoturisme a tot el territori DO Alella. Hem creat l'Enoteca i
el Club de Vins a l'Oficina de Turisme, un premi a la millor iniciativa enoturística privada i 
la ruta guiada 'Alella mil anys d'història'.

−Participarem del nou Centre de Negocis del Masnou que obrirà les seves portes a finals 
d'aquest any, i hem impulsat la creació de les jornades 'Alella emprèn'.

IDENTITAT
I ECONOMIA

Potenciem allò que som i el nostre paisatge per generar economia. 
Fem avançar Alella cap al futur

−Després d'anys de lluita i reivindicació, hem aconseguit que la Generalitat aprovi l'ampliació 
de l’Espai d’Interès Natural que a Alella fa passar el territori protegit del 24% al 55% del total, 
inclosa la Vall de Rials.
  
−Hem fet els deures i aquesta tardor aprovarem provisionalment el nou planejament 
urbanístic (POUM). La Generalitat l'haurà d'aprovar definitivament la primavera de 2014.
  
−La masia de Can Magarola esdevé la nova seu del Parc Serralada Litoral. 
  
−Mantenim les polítiques de bonificacions a la ciutadania per a la gestió de residus i d'ajuts 
econòmics agroambientals a la pagesia. 
  
−Continuem les inversions en els àmbits de l'eficiència energètica i la prevenció d'incendis.

SOSTENIBILITAT 
I TERRITORI

Protegir el sòl no urbanitzable, respectar el paisatge i treballar per
la sostenibilitat en la gestió dels recursos, fonaments de la nostra acció



−Hem arranjat un nou tram del Passeig de la Riera i a l'hivern començarem les obres per 
continuar-lo fins al Camp Municipal d'Esports.  
−Aquesta tardor crearem el parc infantil de Can Comulada i millorarem el del Canonge. 
El 2014 li tocarà al parc dels Drets Humans al carrer Les Heures.
−A la tardor també es duran a terme les obres de nova pavimentació de la riera Coma Fosca 
des del 'bolet' fins a la Torre del Governador.
−Entre 2014 i 2015 reemplaçarem enllumenat públic a Alella Parc, Can Sors i Verge de la 
Mercè i farem millores en la seva eficiència a tot el poble.
−Hem reajustat l’oferta de transport públic per aturar el dèficit creixent, però hem ampliat 
el servei de 'transport a la carta' a tota la ciutadania i ampliat els col·lectius que poden usar 
la targeta municipal bonificada de transport.

ESPAI PÚBLIC 
I TRANSPORT

Seguim millorant els carrers, els parcs, la mobilitat i les zones verdes. 
Una feina sense fi però planificada i constant

−Aquesta tardor començarem la construcció de tres habitatges públics de lloguer al Canonge.

−Els dos darrers anys hem augmentat un 20% els recursos econòmics destinats a l’àrea 
de Serveis Socials per tal d'ajudar a més persones a fer front a aquests moments difícils.
  
−Vam crear el Punt d’Assessorament i Intermediació Bancària, de suport a les persones 
amb dificultats hipotecàries o amb productes financers tòxics.
  
−Hem augmentat el suport a la gent gran potenciant els serveis d’atenció domiciliària i 
de teleassistència.
  
−El 2014 posarem en marxa la nova Oficina d’Atenció a la Ciutadania.

ATENCIÓ A 
LES PERSONES

Ara més que mai les persones són la nostra causa, la nostra raó de 
treballar per Alella. L'objectiu és la millora de la qualitat de vida i 
la igualtat d'oportunitats

−Hem incrementat el suport econòmic a les entitats d'Alella, creat un nou portal web per 
a elles, i estem treballant per dotar-les de nous espais .  
  
−El nostre compromís amb la justícia social continua. Mantenim el 0’7% destinat a la 
Cooperació Internacional cercant la sensibilització en valors.
   
−Estem elaborant un reglament de participació ciutadana i un projecte per al voluntariat 
al nostre poble que enllestirem el proper trimestre.
  
−Estem reorganitzant la Policia Local per tenir un cos més eficient, que fomenti el civisme i 
ofereixi un millor servei.

PARTICIPACIÓ 
I CONVIVÈNCIA

Busquem la implicació de la ciutadania amb Alella, en les seves 
decisions i en la seva vida social. 
Junts fem Alella!

−Hem elaborat el Pla Local de Joventut amb la participació del jovent d’Alella. Aquesta eina 
defineix les seves necessitats i prioritats i marca la línia de treball pels propers quatre anys. 
  
−Hem creat l’Espai Jove a les antigues Escoles Fabra com a nou punt de trobada, d’oci i 
de formació per al jovent alellenc.

−Més impuls a l’Escola d’Iniciació Esportiva, a l’esport federat i als clubs per fer més àmplia 
l’oferta esportiva i la pràctica de la salut. 
  
−Aquest estiu començarem la reforma de la Pista Municipal d’Atletisme i estem treballant 
per fer millores al Pavelló d’Esports Municipal Abelardo Vera. 

JOVENTUT 
I ESPORT

Potenciem les polítiques juvenils i promovem l’esport com 
a eina de salut i cohesió



El passat divendres 31 de maig, al Restaurant Masia Mas Coll 
d’Alella es van celebrar els actes de la desena edició del 
guardó, amb més d’un centenar de persones assistents. 
En la programació especial de la desena edició, es va realitzar 
una taula rodona anomenada “Diàleg per a un nou Estat” en 
la que hi va participar l’Ernest Benach, expresident del 

Parlament, Isona Passola, presidenta de l’Acadèmia del 
Cinema Català i Isabel-Clara Simó, escriptora. A continuació 
es va fer el sopar i l’entrega del premi a Isona Passola, en 
reconeixement a la seva tasca de projecció de la llengua 
catalana i del nostre país a través de la seva professió, i 
agraint-li el seu compromís públic amb l’alliberament nacional.
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Ens tens ben a prop teu

10 anys del Premi Germans Lleonart
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