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Andreu
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En molts moments, governar és com construir un trencaclos-

ques del qual no pots posar una peça si abans no n’has en-

caixat dues altres. 

La feina fosca i tenaç de molts mesos sembla que comen-

ça a definir-se. Aquest mes de març prendran forma diverses 

línies de treball, algunes d’elles vinculades a la propera apro-

vació definitiva de la modificació urbanística de Can Calderó. 

Aquesta aprovació per part de la Generalitat permetrà 

aconseguir tres objectius prioritaris d’aquest mandat: el sòl 

per ampliar l’escola del Bosquet, recursos econòmics per ad-

quirir sòl per habitatge social i el sòl per encabir un nou i 

ambiciós equipament cultural. 

Paral·lelament a la via urbanística, fa força temps que 

parlem amb els representants de la Societat del Casal d’Alella 

per tal d’engegar un projecte en comú basat en la voluntat de 

construir un nou equipament cultural que aculli un auditori 

i un centre cívic que substitueixi l’actual Casal. L’acord és 

imminent i la Diputació de Barcelona ja ha posat un equip de 

tècnics a treballar per definir aquest nou espai de referència 

per a la nostra vila.   

Una altra peça que esperàvem i que encara faltava del 

trencaclosques és la subvenció de la Generalitat de Catalunya 

per finançar la construcció de la piscina municipal. El passat 

17 de febrer, el Consell Català de l’Esport feia públic l’import: 

898.700€. Si sumem aquests diners a les aportacions de la 

Unió de Federacions Esportives de Catalunya, que és l’entitat 

que gestionarà la instal·lació; la Diputació de Barcelona, i 

els diners procedents de la permuta que es va fer a mitjan 

dels 90 amb l’Escola Hamelin, l’aportació dels veïns d’Alella 

queda reduïda a 69.169€. Ens en podem felicitar, ja que 

l’Ajuntament només haurà d’aportar el 2% de la inversió d’un 

complex lúdic i esportiu que ascendeix a 3.300.000€. Com 

dèiem, sembla que el trencaclosques va encaixant.
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UN NOU CENTRE D’ACOLLIDA 
PER ALS ANIMALS DOMÈSTICS
··························································································································································
Inauguren a Argentona el Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme, des 
del qual es recolliran i s’allotjaran els animals abandonats i perduts dels 18 municipis que hi han 
signat el conveni de col·laboració, entre ells Alella. 
··························································································································································

Tots els animals domèstics de compa-
nyia que es trobin a Alella amb caràc-
ter d’abandonament o sense identificar 
seran portats, a partir d’ara, al nou 
Centre d’Atenció i Acollida d’Animals 
Domèstics de Companyia d’Argentona. 
Aquest servei, que ha suposat una in-
versió de 980.000€, depèn del Consell 
Comarcal i està gestionat per l’empresa 
Vet-Movil. L’Ajuntament d’Alella hi col-
labora al seu funcionament amb una 
aportació anual de 18.500€.

El nou servei s’encarregarà de re-
collir els gossos de 18 municipis de la 
comarca, previ avís dels tècnics muni-
cipals o la Policia Local. Després inten-
tarà identificar-ne els propietaris i, en 
cas de no reeixir, acollirà l’animal em 
les seves instal·lacions, on rebrà aten-
ció veterinària.

El servei actuarà d’emergència en 
cas d’atropellament i animals agres-
sius, i sempre que un animal solt en 
la via pública suposi un risc per a via-
nants i automobilistes. 

La filosofia del nou centre va més 
enllà de ser un mer centre de recolli-
da d’animals perduts i abandonats, i 
es marca com a objectiu prioritari la 
reintroducció dels animals recuperats 

Les instal·lacions del centre es troben a Can Carmany, a Argentona.

mitjançant diversos programes d’adop-
ció i tinença responsable. D’aquesta 
manera, qualsevol persona interes-
sada a adoptar un animal, només cal 
que s’atansi al centre i complimenti la 
sol·licitud pertinent. Una vegada més, 
en els programes d’adopció serà cab-
dal la col·laboració de les protectores 
i associacions locals de defensa dels 
animals, així com el fet que el centre 
d’Argentona formi part de la Xarxa 
CAAC de la Diputació de Barcelona, la 
qual cosa li permetrà de treballar en 
coordinació amb altres centres. 

UNES INSTAL·LACIONS MODERNES
El centre d’Argentona resol les man-
cances de molts municipis pel que fa 
a disponibilitat i gestió d’instal·lacions 
adequades. El nou centre ocupa una 
finca de 4.000 m2 i disposa d’un edifici 
amb els serveis de recepció, adminis-
tració, clínica i magatzem; un pavelló 
de recepció i exploració d’animals, i 57 

cabines per a gossos i tres recintes per 
a gats, amb patis perquè els animals 
puguin fer exercici.

El recinte compta amb plaques 
solars per a la producció d’aigua ca-
lenta sanitària i amb una depuradora 
pròpia per al tractament de les aigües 
procedents de la neteja dels espais. El 
centre roman obert al públic de dilluns 
a dissabte, de 10 a 19h, i diumenge i 
festius de 10 a 14h.

ADANA, A CAN MAGAROLA
El nou servei no suplanta la tasca des-
envolupada durant anys pels volunta-
ris locals d’ADANA, sinó que li dóna 
cobertura i suport, especialment pel 
que fa a campanyes de sensibilització 
ciutadana. Val a dir, en aquest sentit, 
que les obres de reforma de l’Escor-
xador han fet necessari traslladar els 
gossos que cuida ADANA a Can Ma-
garola, on s’instal·laran quatre gàbies 
especials.
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SERVEIS URBANS

LA PLACETA DEL CARRER AVET 
ESDEVINDRÀ UN PARC URBÀ
El solar qualificat com a zona verda que 
es troba al capdavall del carrer Avet, al 
nucli de Can Comulada, serà arranjat 
per a convertir-lo en parc. L’actuació 
preveu anivellar el terreny, dignificar 
el torrent que el circunda, instal·lar-hi 
enllumenat, construir-hi una vorera i 
col·locar-hi mobiliari urbà. La plaça es 
mantindrà de sorra i conservarà la font 
d’obra vista existent, tal com han sol-
licitat els veïns de la zona.

Després d’aconseguir la seva ces-
sió temporal el passat mes de gener, 
l’Ajuntament ja ha habilitat com a 
aparcament públic el solar de 1.400 
m2 situat entre l’Avinguda Badalona 
i els carrers Maresme i Àfrica. Amb 

aquesta actuació s’incrementa el nom-
bre de places de pàrquing al barri de 
Montals, s’alliberen les voreres de ve-
hicles mal estacionats i es garanteix 
el pas sense dificultats de l’autobús, 
que transita per aquest nucli des de la 

ADEQUEN UN APARCAMENT PÚBLIC 
PER A 40 VEHICLES AL CARRER ÀFRICA 

posada en marxa d’una nova línia el 
passat 15 de febrer.

L’Ajuntament s’ha encarregat d’ani-
vellar la superfície del terreny i de 
delimitar-ne els espais perquè pugui 
acollir fins a 40 vehicles. A més, s’ha 

condicionat un espai per reubicar els 
contenidors de brossa selectiva que hi 
havia fins ara al carrer Montagut, i s’ha 
habilitat una rampa per a minusvàlids. 

Aquesta intervenció, destinada a 
pacificar el trànsit i afavorir l’estaciona-
ment de residents i clients del comerç 
de la zona, representa una primera fase 
de millora del barri.

·································································
L’espai fa prop de 1.400m2 
i pot acollir fins a 40 vehicles.
·································································

FAN UNA NOVA VORERA A LA ILLETA 
DEL CARRER CHARLIE RIVEL 
L’Ajuntament construirà una nova vore-
ra sobre la illeta que hi ha al principi del 
carrer Charlie Rivel, donant continuïtat 
així al pas dels vianants que transiten 
per la Riera Principal. Aquesta illeta 
s’utilitza com a parada de l’autobús i 
es troba davant d’una zona de serveis 
i activitat econòmica, per la qual cosa 
el pas de persones és continu. En una 
segona fase es preveu l’enjardinament 
de tot l’espai.

PAVIMENTEN AMB LLAMBORDA 
UNA PART DEL CARRER DOM BOSCO
Un tram del carrer Dom Bosco ha es-
tat repavimentat amb llambordes per 
subsanar els desperfectes produïts pel 
pas continuat de vehicles. La tècnica 
d’ancoratge sobre ciment d’aquest ti-
pus de paviment té un cost de man-
teniment molt alt i es malmet amb 
facilitat ja que ha estat concebut per 
a àrees de vianants i no per suportar 
trànsit rodat.

ENDRECEN L’ENTRADA AL NUCLI DE 
CAN COMULADA
El petit refugi situat al carrer Bononat 
de Comulada que fa anys havia aco-
llit els contenidors de la brossa ha es-
tat tapiat, ja que s’havia convertit en 
un abocador incontrolat de mobles i 
altres andròmines. Sobre la nova tà-
pia s’instal·larà un rètol informant de 
l’existència del servei gratuït de reco-
llida a domicili de mobles i electro-
domèstics, així com de l’horari de la 
Deixalleria. També s’ha arranjat l’espai 
on hi ha la bateria de contenidors, pa-
vimentant-ne l’espai i fent-hi un muret 
perimetral per contenir les terres del 
solar adjacent.

ARRANJARAN LA JARDINERA DE LA 
TRAVESSIA URBANA D’ÀNGEL GUIMERÀ
Properament s’arranjarà la jardinera de 
pedra que es troba al llarg de la rambla 
Àngel Guimerà, en la travessia urbana 
de la BP-5002, ja que es troba molt 
malmesa pels cops que rep dels cotxes 
quan estacionen.
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El Consell Català de l’Esport ha atès 
la sol·licitud que va fer l’Ajuntament 
d’Alella la tardor passada i ha concedit 
una subvenció per a la construcció de 
la piscina municipal de 898.700€, un 
27% del cost previst per a la construc-
ció i posada en funcionament del nou 
complex lúdic i esportiu. 

Aquesta aportació, que es concre-
tarà en tres anualitats, permet quanti-
ficar la suma que l’Ajuntament haurà 
de desemborsar: 69.619€, tan sols un 
2% dels 3.300.000€ en què ha estat 
valorat el projecte.

Mentrestant, se segueix treballant 
les vies urbanística i tècnica per tal que 
les obres del nou complex, que inclourà 
dues piscines, una sala de musculació 
i tres sales d’activitats, puguin comen-
çar-se aquesta primavera. Pel que fa a 
la qüestió urbanística, al proper ple de 
març es presentarà l’aprovació provisi-

onal del Pla Especial del nou equipa-
ment i ja només restarà la seva apro-
vació definitiva per part de la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona. I pel que 
fa a la part tècnica, els arquitectes de 
la UFEC estan treballant en la redacció 
dels projectes bàsic i executiu per po-
der-los presentar en unes setmanes.

LA GENERALITAT APORTARÀ QUASI 900.000 €
PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL

EL FESTIVAL D’ESTIU INCLOU AL PROGRAMA 
TRES PROPOSTES AL CARRER 
El Festival d’Estiu inclourà tres concerts 
gratuïts amb l’objectiu d’apropar-se a 
tots els veïns. Sota el nom de Festival al 
carrer, s’han programat tres propostes 
corals que s’oferiran en espais públics 
diferents amb la idea que la música i 

l’ambient d’aquest esdeveniment arribi 
a tots els racons del municipi.

El Festival al carrer s’inaugurarà l’1 
de juliol amb un concert de la Coral Po-
lifònica Joia d’Alella al Parc Gaudí. 

El dijous 6 de juliol, el grup a cape-

El grup Fusa actuarà a Can Sors.

lla Fusa actuarà a la zona verda de Can 
Sors. Aquest conjunt, format per set 
noies, oferirà el seu repertori de versi-
ons vocals de clàssics del soul, pop-
rock, jazz i novetats a capella d’Stu-
pendams, Mint Juleps i Zap Mama.

Finalment, Gospel Train actuarà el 
dia 28 de juliol al carrer Àfrica. Es trac-
ta d’un grup jove, però amb gran ex-
periència en música jazz i gospel, for-
mat per set cantants i cinc músics. El 
seu repertori inclou des de tradicionals 
cançons espirituals negres fins a temes 
de gospel contemporanis. Prometen 
una posada en escena vibrant.

COST COMPLEX

UFEC
Generalitat
Diputació
Permuta Hamelin
Ajuntament

3.300.000 €

1.800.000 €
898.700 €
170.000 €
361.681 €
69.619 €

APORTACIONS: 
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INSTAL·LEN MALLES GEOTÈXTILS
PER CONSOLIDAR TALUSSOS
La regidoria de Sostenibilitat ha 
encarregat la instal·lació de sen-
gles malles de geotèxtil en un tram 
del marge esquerre de la Coma 
Clara i a la capçalera del Torrent 
d’en Gurri, a Mas Coll, per reduir 
el perill d’erosió i consolidar-ne els 
marges. Aquest mateix tractament, 
que substitueix solucions dures i 
de major impacte paisatgístic com 
l’escullera de pedra i el gunitat de 
ciment, s’ha aplicat també en les 
obres de consolidació del ferm del 
carrer de l’Avet, a Can Comulada. 
Es tracta d’un teixit biodegradable 
fet amb fibra de coco ancorat a 
terra sobre el qual s’han hidrosem-
brat diverses espècies de plantes 
gramínies. En el cas de la Coma 
Clara s’hi han afegit algunes llavors 
d’aloc recol·lectades al municipi.

APROVEN EL CALENDARI FESTIU 
DE LA DEIXALLERIA
La Mancomunitat de Serveis d’A-
lella, Teià i El Masnou ha aprovat 
els dies en què la Deixalleria ro-
mandrà tancada al públic durant 
aquest any.  

14 d’abril  Divendres Sant
17 d’abril  Dilluns de Pasqua
1 de maig  Festa del Treball
24 de juny  Sant Joan
15 d’agost  L’Assumpció
11 de setembre  Diada Nacional
12 d’octubre  Verge del Pilar
1 de novembre  Tots Sants
6 de desembre  La Constitució
8 de desembre  La Immaculada
25 de desembre  Nadal
26 de desembre  Sant Esteve
1 de gener  Cap d’Any
6 de gener  Reis

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

S’ESTALVIEN 46.200 € EN EL 
TRACTAMENT DEL REBUIG I 9.500 € 
EN LA MATÈRIA ORGÀNICA

La implantació de la recollida selecti-
va de la FORM i la bona acollida dels 
incentius fiscals han permès reduir en 
900 tones les aportacions de rebuig a 
la planta incineradora de Mataró durant 
el 2005. Aquest fet no sols ha tingut 
efectes ambientals positius com la re-
ducció de les partícules contaminants 
emeses a l’atmosfera, l’increment del 
reciclatge o l’estalvi d’energia, sinó que 
ha comportat també un seguit de be-
neficis econòmics.

D’una banda, la generació de 900 
tones de rebuig menys que l’any ante-
rior ha permès reduir en 38.000€ el 
cost de la incineració, que ha passat de 
294.000€ l’any 2004 a poc més de 
256.000€ el 2005. Aquesta reducció 
ha contrarestat, fins i tot, l’increment 
dels costos variables de la planta de 
Mataró de 6,86 a 12,59€ per cada 
tona tractada.

Per un altre costat, el conveni de 
col·laboració signat entre els ajunta-
ments d’Alella i d’Argentona amb el 
Consorci per al Tractament de Residus 

Sòlids Urbans del Maresme, segons el 
qual l’Ajuntament d’Argentona cedeix 
al d’Alella la part de la seva capacitat 
a la planta incineradora que no utilitza, 
ha suposat un estalvi net de 8.468€. 
Aquest import és el resultant d’haver 
processat les 1.229 tones excedentàri-
es d’Alella com a tones dins de la capa-
citat de la planta a 56.02€ cadascuna 
enlloc dels 62.91€ que costen les ex-
cedentàries. 

Pel que fa a la matèria orgànica, 
el 2005 se’n van recollir 475 tones, 
que van tenir un cost de tractament de 
29.000€. Aquesta xifra, però, s’ha re-
duït un 32% ja que, gràcies a la bona 
qualitat de la FORM, l’Agència de Resi-
dus ha retornat a l’Ajuntament 9.484€ 
en concepte de cànon, la qual cosa 
situa la factura final en 19.951€. Per 
tant, tenint en compte aquests valors, 
es pot concloure que el cost de tracta-
ment de cada tona de FORM ha estat, 
gràcies a l’esforç dels ciutadans que 
hi han col·laborat, de 42€ enlloc dels 
62€ inicialment establerts.

Planta incineradora de Mataró.

···························································································
La davallada del rebuig per l’entrada en funcionament de la recollida de 
la FORM i el conveni amb Argentona esmorteixen l’encariment del cost de 
tractament.

···························································································
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EL PUNT D’INFORMACIÓ DEL PARC 
SERRALADA LITORAL REP 126 VISITES
Fa un any es va inaugurar a Can 
Magarola el Punt d’Informació del 
Parc de la Serralada Litoral. Durant 
aquest temps, els educadors ambi-
entals que el regenten els caps de 
setmana i dies festius han atès 126 
visites d’excursionistes, ciclistes 
i gent interessada en conèixer de 
prop aquest espai natural. Aquests 
tècnics faciliten informació i docu-
mentació sobre les rutes i circuits 
del Parc. La gerent del consorci del 
Parc, Montserrat Grau, ha valorat 
positivament l’aposta que ha fet 
l’Ajuntament d’Alella per posar en 
marxa el primer centre d’aquestes 
característiques que hi ha en els 
18 municipis que l’integren. Per 
aquest motiu ha renovat el suport 
tècnic i econòmic del Consorci 
per al 2006 amb una aportació 
de 3.744€ destinada al servei 
d’atenció al públic.

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

···························································································
L’actuació, coordinada per l’ADF local, certifica el pas a zona verda de cinc 
parcel·les municipals que fins ara eren edificables.

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

Una setantena de persones, entre ve-
ïns i voluntaris de diverses Agrupaci-
ons de Defensa Forestal van participar 
a la plantada de plançons d’alzina que 
es va dur a terme el passat 12 de fe-
brer a les parcel·les municipals que hi 
ha entre els carrers Perdius i Avet, a 
Can Comulada. 

Anticipant-se a les previsions del 
nou planejament urbanístic que s’es-
tà redactant, amb aquesta actuació 
la regidoria de Sostenibilitat vol sim-
bolitzar la conversió en zona verda 
de cinc parcel·les edificables de titu-
laritat pública. Els solars, que sumen 
una superfície d’una hectàrea, ocupen 
l’espai central del barri. El seu pendent 
pronunciat i el fet que hi discorri un 
torrent pel mig justifiquen el seu pas a 
zona verda.

Abans de cloure la plantada amb un 
esmorzar popular, els assistents van de-
dicar un parell d’hores a netejar el ter-
reny de residus i a sembrar-hi prop de 
150 plançons d’alzina, que havien estat 
subministrats per la 
secció local de l’ADF. 

La densitat dels 
plançons plantats és 
elevada, en previsió 
que no tots els exem-
plars puguin sobre-
viure durant els me-
sos de més sequera. 
A més de nombrosos 
veïns d’edats ben di-
verses, l’acte va aple-
gar membres de les 
ADF d’Alella, Santa 
Susanna, Martorelles, 

PLANTEN 150 PLANÇONS D’ALZINA A CAN COMULADA

Montornès, Teià i Tiana, a més d’una do-
tació de guardes del Parc de la Serralada 
Litoral.

Imatge dels treballs de plantació.

L’AJUNTAMENT PLANTEJA AL 
CONSELL COMARCAL LA MILLORA
DE LES RECOLLIDES SELECTIVES
El passat 22 de febrer l’alcalde d’Alella, 
Andreu Francisco, i el regidor de l’Àrea 
de Sostenibilitat, Àlex Asensio, van 
lliurar al gerent del Consell Comarcal, 
Eladi Torres, una proposta de millora 
del servei de recollida selectiva que 
gestiona aquest organisme.

Des de fa temps, l’Ajuntament ha de-
tectat importants mancances en el servei 
que caldria corregir per tal de facilitar el 
reciclatge entre la població i incremen-
tar-ne l’eficiència. Ja el gener de 2004, 
el govern municipal va adoptar una re-
solució en la qual emplaçava el Consell 
Comarcal a optimitzar el servei. Els pro-
blemes més freqüents són la saturació 
d’algunes àrees d’aportació, especial-

ment les de paper i cartró, i la manca de 
contenidors en alguns veïnats.

La proposta presentada al Consell 
planteja tres vies de solució: augmen-
tar la capacitat dels contenidors i subs-
tituir els iglús per caixes metàl·liques 
de més volum; incrementar la freqüèn-
cia de buidatge d’alguns contenidors; i 
establir noves àrees per apropar el ser-
vei a tota la població.

Algunes d’aquestes propostes ja 
s’han començat a aplicar, com és el 
cas del nou contenidor de 5 m3 per al 
paper-cartró ubicat a la Rambla Àngel 
Guimerà i que hauria de servir per des-
congestionar els contenidors d’aquesta 
fracció del centre urbà.
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EDUCACIÓ

···························································································
Properament es donaran a conèixer les bases per participar en el projecte per 
conèixer llocs i racons d’Alella que es presentarà en una exposició popular.

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

El Projecte Educatiu del Poble d’Alella 
(PEPA) farà durant aquest mes de març 
les seves primeres activitats públiques 
dirigides als veïns i veïnes de la vila.

Es tracta d’un projecte sorgit de la 
comissió sobre els llocs i racons d’Alella 
que proposarà una aproximació als es-
pais més coneguts de la vila, que sovint 
tants secrets i històries amaguen. Amb 
aquesta activitat es pretén que tothom 
conegui una mica més el seu entorn i 
les persones del poble. L’activitat cul-
minarà amb una exposició popular dels 
espais proposats.

La comissió que tractarà la pro-
blemàtica de les drogodependències 
també comença les seves reunions 
durant aquest mes. En aquest cas, el 

projecte treballarà conjuntament entre 
les persones interessades en aquesta 
temàtica i els tècnics i responsables 
municipals que hi tenen relació, procu-
rant aprofundir-hi al màxim des de tots 
els aspectes.

Finalment, la comissió de parcs 
i jardins ha escollit una quinzena de 
zones verdes per tal de dur-hi a terme 
propostes d’actuació. Els membres 
que en formen part participaran en la 
decisió sobre quin és el mobiliari urbà 
necessari en cada cas tot atenent a les 
demandes dels seus usuaris, com po-
den ser els infants de dia i els joves 
de nit. També es tindrà en compte les 
persones amb discapacitats, de mane-
ra que es contemplarà la instal·lació 

PRENEN FORMA LES PRIMERES ACTIVITATS 
SORGIDES DE LES COMISSIONS DEL PEPA

L’INSTITUT ACULL UN PROGRAMA 
DE PREVENCIÓ DE DROGUES
Els alumnes i els pares i mares de 3r 
d’ESO de l’IES Alella participaran du-
rant aquest mes de març en un pro-
grama organitzat pels ajuntaments 
d’Alella i Teià de prevenció de proble-
màtiques associades a l’ús i abús de 
les drogues. 

Amb aquesta iniciativa es vol gene-
rar una anàlisi crítica al voltant de les 
drogues tant entre els joves com entre 
les seves famílies, fomentar comporta-
ments resistents mitjançant el treball 
d’habilitats socials per superar la pres-
sió del grup i adquirir actituds respon-
sables. També s’explicarà quines són 
les responsabilitats civils i penals asso-
ciades al consum o tràfic de drogues.

El programa consta de tres sessi-
ons. La primera és un taller on es trac-
ta què són les drogues, quins tipus hi 
ha, quins efectes produeixen i quins 
riscos comporten. 

La segona sessió anirà a càrrec 
d’un agent dels Mossos d’Esquadra, 
que explicarà el marc legal relacionat 
amb el món de la droga i quines són 
les sancions econòmiques i penals que 
s’apliquen pel consum i el tràfic d’es-
tupefaents.

La tercera sessió consistirà en l’obra 
de teatre No em ratllis, a càrrec de Te-
atre Acció, el 20 de març a les 16.15 
hores al Casal d’Alella. Aquesta actua-
ció fomenta la prevenció de conductes 

de risc associades al consum d’alcohol, 
porros i drogues de síntesi. 

Les sessions del programa adreça-
des als alumnes tindran lloc entre el 6 
i el 20 de març, mentre que els pares i 
mares estan convocats a assistir, el dia 
9 de març a les 20h a la sala d’actes 
de l’Institut, a la xerrada titulada Què 
fer si descobreixo que el meu fill/a 
pren drogues? 

En aquesta cita, diversos educadors 
i un agent dels Mossos d’Esquadra in-
formaran les famílies de la situació 
legal i l’actitud a adoptar per afrontar 
aquesta qüestió, així com de la respon-
sabilitat civil i penal associada al con-
sum de drogues i els seus efectes.

de mobiliari adaptat. Un cop els parcs 
estiguin arranjats. 

Paral·lelament als treballs del PEPA, 
la Diputació ha iniciat també l’avalu-
ació dels Projectes Educatius que es 
duen a terme arreu del país. Mentre 
s’està a l’espera de conèixer aquesta 
valoració, els participants alellencs 
recorden que per poder desenvolupar 
els diferents projectes programats i fer 
una feina enriquidora és necessària la 
col·laboració del major nombre de per-
sones possible. Per aquest motiu es re-
corda que tothom qui estigui interessat 
a formar part d’alguna comissió es posi 
en contacte amb la regidoria d’Educa-
ció o faci arribar un correu electrònic a 
pepa@alella.org.
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ES LIMITA L’ACCÉS DE VEHICLES 
A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
Des del passat 26 de febrer es res-
tringeix el pas de vehicles de manera 
regular en el carrer Rector Desplà i 
l’Empedrat del Marxant. La regulació 
del trànsit a la Plaça de l’Ajuntament, 
que es durà a terme cada diumenge i 
festius entre les 10 i les 22 hores, pre-
tén convertir aquest espai en una illa 

de vianants un dels dies de major fre-
qüentació per part dels alellencs. 

Al mateix temps, s’ha reforçat la se-
nyalització per recordar que l’aparca-
ment entre arbres que hi ha a la Plaça 
de l’Ajuntament és d’ús exclusiu per a 
vehicles comercials durant un màxim 
de 30 minuts.

OFEREIXEN UN NOU SERVEI 
D’ASSESSORIA ALS EMPRENEDORS
La Regidoria de Promoció Econò-
mica ofereix un nou servei destinat 
a les persones que vulguin obrir un 
negoci a Alella. Es tracta de l’asses-
sorament d’un Agent d’Ocupació i 
Desenvolupament Local (AODL), 
que mantindrà entrevistes amb els 
nous emprenedors i els explicarà 
els passos a seguir per crear una 
empresa.

L’objectiu d’aquest agent és 
fomentar l’autoocupació, l’ajut i 
acompanyament mitjançant tot 
tipus d’assessorament a les per-
sones que vulguin muntar la seva 
pròpia empresa.

Aquest nou servei es dóna con-
juntament amb El Masnou i Teià, i 
el seu cost és assumit en un 80% 
per la Generalitat i en un 20% de 
forma proporcional entre els tres 
municipis.

La tècnica encarregada d’actu-
ar com a AODL és Núria del Val. 
Per entrevistar-se amb ella cal con-
certar hora trucant l’àrea de Pro-
moció Econòmica.

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

L’AJUNTAMENT CONGELA EL PREU DE L’IBI
Els veïns d’Alella estan pagant pràcti-
cament la mateixa quantitat de l’Im-
post de Béns Immobles (IBI) que l’any 
passat. La reducció del tipus de gra-
vamen aplicat sobre aquest impost 
continguda en les Ordenances Fiscals 
aprovades pel ple municipal del pas-

sat mes d’octubre fa que disminueixi la 
pressió fiscal. 

La Llei obliga a augmentar la base 
aplicable a l’IBI un 10% cada any, però 
la rebaixa del tipus de gravamen esta-
blerta pel govern municipal del 0,88 al 
0,80 i el rigor pressupostari fa que les 

quantitats totals que pagaran els ale-
llencs es mantinguin com el 2005.

En el quadre adjunt es pot veure un 
exemple de com queda aquest tribut en 
quatre casos tipus escollits a l’atzar. En 
el cas d’una casa d’un valor cadastral de 
126.000€, l’any 2005 tenia una base 
liquidable de 75.000€, i amb el 0,88 
de gravamen pagava una quota liquida 
de 660€. Ara, el 2006, tot i que la base 
liquidable ha pujat fins a 82.500€, el 
fet que l’Ajuntament hagi baixat el gra-
vamen al 0,80 fa que la quota a pagar 
es quedi exactament en 660€. En el 
cas d’un pis petit, per exemple, passa-
ria el mateix. Sobre un valor cadastral 
de 30.000€, que el 2005 tenia una 
base liquidable de 17.000€ i pagava 
150€, ara té una base liquidable de 
18.700€ però continua pagant 150€ 
gràcies a la rebaixa fiscal.

ex. casa      470.000 €

ex. casa      126.000 €

ex. pis           69.000 €

ex. pis           30.000 €

VALOR CADASTRAL

IBI

2.850

726

387

165

BASE LIQUIDABLE QUOTA LÍQUIDA QUOTA LÍQUIDA
2005     2006 2005     20062005

0,88 si fos 0,88 0,80

2.600

660

352

150

2.600

660

350

150

324.000

82.500

44.000

18.700

295.000

75.000

40.000

17.000
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UN INSPECTOR DE LA VIA PÚBLICA
La Regidoria d’Urbanisme ha no-
menat una persona perquè dugui a 
terme tasques d’inspecció en ma-
tèria d’obres públiques, manteni-
ment, urbanisme i medi ambient. 

Aquest funcionari vetllarà, en-
tre d’altres, del control de l’inici 
d’obres de les companyies de ser-
veis, la detecció d’incompliments 
d’ordenances urbanístiques, l’en-
llumenat, els abocaments incon-
trolats de jardineria i runes, l’estat 
dels contenidors de recollida se-
lectiva d’escombraries i la situació 
del paviment en els diversos car-
rers. També farà un inventari del 
mobiliari urbà, de la senyalització 
horitzontal, vertical, informarà dels 
animals abandonats, de les inci-
dències detectades o de com es 
troben torrents, rieres, basses i car-
rers després d’una pluja.

LES JORNADES GASTRONÒMIQUES 
ATRAUEN L’INTERÈS DE MÉS POBLES
Les Jornades Gastronòmiques del 
Raïm i del Vi DO Alella que va ide-
ar l’Ajuntament el passat mes de 
novembre i que es van organitzar 
juntament amb El Masnou, Teià 
i Montgat, comptaran enguany 
amb l’adhesió dels municipis de 
Vallromanes, Premià de Dalt i Pre-
mià de Mar. L’objectiu de l’Ajunta-
ment és que a la segona edició de 
les jornades, que es faran del 10 
al 26 de novembre, hi col·laborin 
tants pobles de la Denominació 
d’Origen com sigui possible per tal 
de convertir-les en un esdeveni-
ment de gran ressò que afavoreixi 
l’anomenada i la promoció econò-
mica de les viles implicades.

LA BIBLIOTECA CELEBRA ELS 50 ANYS 
DEL PARC D’AIGÜESTORTES
La biblioteca Ferrer i Guàrdia ce-
lebrarà el 50è aniversari del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici, amb la drama-
tització del conte de Pep Coll La 
corona de Sant Nicolau el 28 de 
març a les 17.30h. La posada en 
escena anirà a càrrec de la compa-
nyia Teatre de Butxaca. 

ELS VOLUNTARIS LINGÜÍSTICS FARAN 
MÉS FÀCIL PARLAR EL CATALÀ 
A partir d’ara, aprendre a parlar el ca-
talà serà una mica més fàcil. La regido-
ria de Cultura està organitzant aquests 
dies la posada en marxa del programa 
de voluntariat lingüístic per fomentar el 
coneixement oral de la nostra llengua.

Aquest servei consisteix en la for-

mació de parelles lingüístiques. Aques-
tes parelles estan formades per un 
voluntari o voluntària catalanoparlant i 
una persona amb ganes de millorar la 
seva fluïdesa.

Els requisits per ser voluntari lin-
güístic són molts senzills. Només cal 
ser major de 18 anys i destinar un 
mínim d’una hora setmanal durant 10 
setmanes a conversar en català amb 
una altra persona. D’altra banda, per 
ser aprenent només es demana tenir 
coneixements previs de llengua ca-
talana, ja que el programa no inclou 
classes.

Les parelles es coneixeran en una 
presentació pública el mes d’abril i 
després seran lliures de trobar-se quan 
vulguin i conversar dels temes que pre-
fereixin.

Tothom qui vulgui inscriure’s com 
a voluntari o aprenent ha d’omplir una 
butlleta que trobarà a Can Lleonart o 
al web municipal. Si voleu més infor-
mació sobre aquest programa truqueu 
a la regidoria de Cultura, al telèfon 93 
540 40 24.

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

ES CONVOCA UNA NOVA EDICIÓ 
DE LA MOSTRA LITERÀRIA 
La fase local de la Mostra Literària 
del Maresme ja ha estat convocada. 
Aquest certamen, que arriba a la seva 
23a edició, incorpora una nova cate-
goria que agruparà els participants de 
més de 26 anys.

A la mostra hi poden prendre part 
totes aquelles persones que resideixin 
o estudiïn a Alella, amb obres inèdites 
de poesia o prosa escrites en llengua 
catalana. Segons la seva edat queda-
ran englobades en els grups A (de 6 a 
8 anys), B (de 9 a 11 anys), C (de 12 
a 14), D (de 15 a 18 anys), l’E (de 
19 a 25 anys) i el nou grup F (per a 

adults de 26 anys en endavant). Els 
infants de 6 a 11 anys poden optar a 
un obsequi i un lot de llibres, mentre 
que els pertanyents a la resta de ca-
tegories opten a premis d’entre 40 i 
240 euros.

La data límit per presentar els tre-
balls a concurs és el 29 de març, i el 
veredicte es donarà a conèixer el 6 de 
maig a les 18 hores a Can Lleonart. Les 
obres premiades seran presentades per 
l’Ajuntament a la fase comarcal.

Per a més informació podeu adre-
çar-vos a la regidoria de Cultura, al te-
lèfon 93 540 02 16.
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LA PRIMERA CAMINADA DELS TRES 
POBLES CONVIDA A PASSEJAR
Sota els objectius de fomentar el sa hà-
bit de caminar, de conèixer el territori 
i potenciar les relacions socials entre 
els veïns i veïnes d’Alella, El Masnou i 
Teià, les regidories d’Esports d’aquests 
tres municipis han organitzat per pri-
mera vegada la Caminada dels Tres 
Pobles.

Es farà el dissabte 2 d’abril i es 
tracta d’una passejada lúdica, apte per 
a realitzar-la en família, que tindrà un 
punt de sortida en cadascuna de les 
tres viles. A Alella la trobada de tots 
els participants es farà a les 9.30h al 
Bosquet i des d’allà començarà la ca-
minada, que té dues etapes.

La primera discorrerà fins a Can 
Gurguí, on es trobaran alellencs, mas-
novins i teianencs. Allí s’oferirà un es-
morzar popular i activitats de lleure i 
jocs per a totes les edats organitzats 
per diverses entitats. 

La segona etapa ha estat conce-
buda per aquells que ja estan acos-
tumats a caminar per la muntanya i 
tenen un cert hàbit de fer esport. Sor-
tirà de Can Gurguí mateix i pujarà fins 
a l’ermita de Sant Mateu.

La caminada és gratuïta, però cal 
inscriure-s’hi a partir del dia 13 de 
març al Poliesportiu, on us facilitaran 
tota la informació necessària.

LA GESTIÓ D’INCIDÈNCIES, FINALISTA 
AL PREMI INNOVA DE LA DIPUTACIÓ
L’aposta de l’Ajuntament per les No-
ves Tecnologies i la modernització 
dels seus departaments ha rebut el 
reconeixement de la Diputació de 
Barcelona. Concretament, el siste-
ma de gestió de tràmits i incidències 
a través de la PDA (Personal Digital 
Assistant) implantat a l’àrea de Ser-
veis Urbans va ser finalista al premi 
Innova de Noves Tecnologies, que 
es concedeix dins els Premis de la 
Comunicació que atorga des de fa 
25 anys la Diputació de Barcelona. 
Aquesta iniciativa, juntament amb 
la connexió WIFI de Sant Esteve 
Sesrovires i l’Internet per xarxa elèc-
trica de l’Ajuntament de Centelles, 
van ser els tres projectes finalistes. 
Aquest reconeixement coincideix 
amb la subvenció de 14.000€ con-
cedida per l’Administració Oberta de 
Catalunya per desplegar la segona 
fase del projecte.

TERTÚLIA A CAN LLEONART SOBRE
LA FAMÍLIA AL SEGLE XXI 
El Centre Cultural Can Lleonart aco-
llirà el proper dilluns 3 d’abril una 
tertúlia que sota el títol Les trans-
formacions de la família a principis 
del segle XXI analitzarà els canvis 
que ha sofert el concepte de famí-
lia ens els darrers anys i quina és la 
seva funció i paper a la societat ac-
tual. L’encarregat d’exposar el tema 
serà el reconegut sociòleg de la UAB 
Lluís Flaquer. 

ENTRE EL 15 DE MARÇ I 
EL 15 D’OCTUBRE NO ES POT FER FOC
El proper 15 de març finalitza el pe-
ríode autoritzat per realitzar cremes 
controlades en sòl no urbanitzable. 
Aquest any, l’àrea de Sostenibilitat 
ha concedit 40 permisos, i la Policia 
Local ha efectuat diversos serveis 
de control i seguiment. A partir de 
mitjan març s’inicia el període d’alt 
risc d’incendi, per la qual cosa que-
da prohibit encendre foc, abocar 
restes vegetals i de qualsevol mena, 
llençar coets i focs artificials en tots 
els terrenys forestals i la franja de 
500 metres que els envolta.

DIVERSOS ACTES PER CELEBRAR 
EL DIA DE LA DONA TREBALLADORA
En motiu de la commemoració del Dia 
Internacional de la Dona Treballadora 
el proper 8 de març, l’Ajuntament ha 
organitzat una conferència i un home-
natge a tres escriptores alellenques, 
amb la inauguració de tres carrers que 
porten el seu nom.

La conferència es durà a terme el 
mateix dimecres 8 de març, a les 20 
hores, a les Golfes de Can Lleonart. 
Anirà a càrrec de Sílvia Pallerola, ex-
perta en programació neurolíngüística 
(PNL), que sota el títol Dona, com pots 
millorar la teva vida, donarà algunes 
pautes per progressar des de la situa-
ció personal de cadascú.

Per al diumenge 12 de març, a par-
tir de les 12 del migdia, s’ha organitzat 
una trobada al nou veïnat del Sot del 
Marquès en què es farà un reconei-
xement públic a les escriptores Maria 
Oleart, Guida Alzina i Mercè Giralt, per 
l’important pes que han tingut en la 
cultura d’Alella. L’acte, que comptarà 
amb la presència de l’escriptora em-
pordanesa Maria Mercè Roca, consis-

tirà en el descobriment de les plaques 
dels tres carrers que des d’aquest mo-
ment portaran el nom de les autores 
alellenques, i una lectura de fragments 
de les seves obres. Al final, s’oferirà un 
petit refrigeri a tothom qui hi hagi par-
ticipat.

········································································································································································································································
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GRUPS MUNICIPALS

Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer. 

ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA L’estatut com a moneda de canvi

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR

La presa de pèl del peatge

La discriminación lingüística en los sordomudos

Diu el FULL, més ben dit, ho diu l’equip de govern:
“diumenge 26 de febrer, a les 12 h a la Riera Principal, a l’alçada del peatge, CALÇOTADA AL PEATGE”
No entenem el que pensen ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA d’Alella. Més aviat creiem que és una presa de pèl 

al poble.
CIU lamentem la gran mentida que ha fet creure el tripartit als ciutadans de Catalunya amb el tema dels peatges. ERC es 

passejava pel país amb pancartes on declarava Catalunya LLIURE DE PEATGES, i membres del tripartit van amenaçar l’any 2001 
amb revoltes socials si el Govern de CIU no rebaixava els peatges. 

Així mateix, el Pacte del Tinell deixava ben clar que una de les prioritats del Govern era l’eliminació de l’increment dels peatges 
produït arran de l’aplicació del nou IVA del 16% en lloc de 7%, i suprimir els peatges gradualment.

El fet és que a l’hora de la veritat han demostrat que tot el que havien dit era pura demagògia.
Quan han tingut ocasió, no només no han reduït els peatges, sinó que tant el 2005 com el 2006 els han augmentat.
En conjunt, des que PSC-PSOE, ERC i ICV governen, els peatges han pujat a Catalunya entre un 13 i un 14%.

El pasado mes de octubre ALBA (www.semanarioalba.com) recogía las demandas de Francisco y Encarnación Arrabal, padres de 
dos hijos sordos de nacimiento. Denunciaban que la política lingüística llevada a cabo por la Generalitat de Catalunya había lleva-
do a que sus dos niños, Héctor y Eloy, tuvieran que intentar aprender en catalán a pesar de que en su caso, teniendo en cuenta su 
minusvalía, está recomendada la enseñanza en castellano. Una historia que ahora se aproxima a un contundente final: la salida 
de Cataluña. Para poder dar a sus hijos la educación que necesitan, ya están buscando casa en Alicante.

La concejal del PP en Cornellá, Isabel Espinosa, está elaborando un informe sobre la situación educativa de los niños sordomu-
dos en Catalunya y, tras consultar con varios logopedas, asegura que “el de Encarna no es un caso aislado, hay un colectivo muy 
importante de gente en su situación”. Muchos otros padres de Cataluña denuncian que el sistema educativo de la Generalitat no 
les permite escoger una educación en castellano para sus hijos. “Cuando pides el castellano, los centros fomentan que te sientas 
como un bicho raro”, cuentan los padres a ALBA.

Esta es una de las miles de quejas, denuncias...sobre la imposición lingüística en los centros educativos de Catalunya que se 
saltan la ley a la torera como si nada. Es hora de que la Sra. Marta Cid (Consellera de Educación) empiece a cumplir la ley y se 
deje ya de seguir las directrices dictatoriales de su partido que antepone sus ideas independentistas y fascistas a los derechos de 
los ciudadanos, y más aun tratándose de personas (en este caso niños) con discapacidades físicas. 

e-mail: alella@popularsbcn.com       web: www. ppcatalunya.com      www.popularsbcn.com/alella 

Cada dia que passa, el projecte d’Estatut s’aprima més a causa de les retallades derivades del pacte Mas-Zapatero. En la primera 
sessió de la comissió constitucional del Congrés, PSC, CiU i ICV van acceptar una bateria d’esmenes del PSOE que han fet caure la 
condició nacional de Catalunya i Era Val d’Aran, el reconeixement dels drets col·lectius del poble català, el caràcter plurinacional 
de l’Estat i tots els avanços lingüístics pel que fa a l’etiquetatge i l’obligació d’emprar-lo de totes les administracions i mitjans de 
comunicació públics que operen a Catalunya. 

L’èxit de la manifestació del passat 18 de febrer demostra, sota el lema Som una nació i tenim el dret de decidir, que els partits 
catalans no han sabut, o no han volgut, gestionar convenientment l’acord assolit al Parlament, renunciant a la negociació multilateral, i 
han acabat malbaratant una oportunitat històrica per establir un nou marc de relació bilateral amb Espanya. I tot plegat, per la conjunció 
d’interessos de dos partits: CiU i PSOE.   

Més enllà de l’afany de protagonisme personal i la frivolitat d’Artur Mas, han primat la urgència partidista per tornar al Govern 
de la Generalitat i la defensa dels interessos econòmics de l’empresariat que segueix veient Espanya com el seu únic mercat. 

L’acord Mas-Zapatero és també la millor coartada perquè el president espanyol incompleixi la seva promesa electoral i perquè 
el PSOE no faci ni una sola passa cap a l’Estat federal, possiblement quan la conjuntura política no havia estat mai tan favorable 
des de 1931.

Tot plegat, una operació política decebedora i vergonyosa a la qual ERC+La Garnatxa no hi farà el joc.  
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GRUPS MUNICIPALS

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS

LLIGA SOCIAL D’ALELLA

El grup municipal ICV-Alella no fem ús d’aquest espai perquè no estem d’acord amb les polítiques de la Regidoria d’Informació, 
que renuncia a la creació d’un Patronat Municipal d’Informació, contràriament al que afirmaven al seu programa electoral.

e-mail: alella@ic-v.org  web: www.ic-v.org/alella

Recentment, a zones d’Àsia i de l’Est, Centre i Sud d’Europa ha aparegut un virus de la grip que ha causat la mort de milions d’aus, 
totes silvestres, amb l’excepció de Rússia, i d’un centenar de persones a l’Àsia. Els casos humans no són molt nombrosos perquè, 
per ser-ho, els virus hauria d’experimentar un canvi, el que se’n diu una “mutació”. Si aquesta mutació es produís, el virus trobaria 
una humanitat que no estaria preparada per lluitar contra aquest agent desconegut, i això podria provocar una ràpida extensió a gran 
nombre de persones d’arreu, el que se’n diu una “pandèmia”, amb possibles efectes catastròfics.

Una pandèmia de grip aviària es va produir l’any 1918, que va provocar milions de morts a tot el món. La gent, a més, es moria amb 
una gran rapidesa. El meu pare, per exemple, que llavors tenia 14 anys, es va explicar que al sortir al matí de casa seva per anar al col·legi, 
es creuà amb un veí a qui va saludar. Aquella mateixa tarda, aquest veí era mort. Què podem fer nosaltres contra aquesta amenaça? El 
més important és prevenir-la. La Unió Europea ja ha pres una sèrie de mesures que obliguen a tots els Estats membres. Nosaltres ja hem 
vacunat les persones susceptibles de patir complicacions com a conseqüència de la grip ordinària. No cal que deixin de consumir aus i ous, 
perquè la cocció elimina un hipotètic virus. Na alimentació sana i variada i una correcta higiene personal, sense oblidar l’ús de mascaretes 
quan es tracta amb persones infectades, i rentar-se de tant en tant les mans amb sabó, també forma part de la protecció. L’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) no recomana no viatjar als països on hi ha infecció, però recomana que no es tingui contacte amb animals vius ni 
als mercats ni a les granges. També recomana que es consumeixin les aus i els seus productes ben cuinats. A més, s’aconsella la vacunació 
ordinària d’aquestes persones viatgeres, per evitar una infecció mixta que podria ser perillosa també per a la comunitat.

La grip aviària (I)
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COP D’ULL AL PLE  
EL FULL

PLE ORDINARI DEL 22 DE DESEMBRE

1· Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el 24 
de novembre de 2005.

S’aprova amb les abstencions dels regidors Carme Tort-
Martorell (CiU) i Fede Moraleda (ICV), que no van assistir a 
la sessió.

2· Proposta de l’Alcaldia sobre increment de la inversió de 
l’Ajuntament en l’execució de les obres de la piscina muni-
cipal al carrer de Pau Vila.
L’alcalde, Andreu Francisco (ERC-LG), planteja un increment 
de 308.887,55€ d’inversió pública en el futur complex lúdi-
co-esportiu per ampliar en 428 m2 la superfície de la instal-
lació proposada inicialment per UFEC, Gestió i Serveis SL. 
D’aquesta manera l’edifici creixeria en amplada 1,20 metres 
i permetria que les dues platges de la piscina principal tin-
guessin 2,15 metres.

S’aprova per unanimitat.

3· Proposta de l’Alcaldia sobre sol·licitud d’UFEC, Gestió i 
Serveis SL d’autorització per hipotecar la concessió atorgada 
pel ple municipal en sessió de 14 de juliol de 2005.
L’alcalde, Andreu Francisco (ERC-LG), informa que UFEC, 
Gestió i Serveis SL va sol·licitar l’autorització per hipotecar 
la concessió del futur complex lúdico-esportiu. Atenent a la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques 2/2000, 
l’alcalde explica que el concessionari té dret a hipotecar la 
seva concessió i que a més aquesta possibilitat ja estava 
contemplada en el ple de clàusules pel qual es va fer efecti-
va. Considerant que es tracta també d’una pràctica habitual, 
demana l’aprovació de la proposta.

S’aprova amb els vots a favor (8) d’ERC-LG, PSC, LSA i 
ICV, els vots en contra (2) del PP i les abstencions (3) de 
CiU.

4· Proposta de la regidoria de Sostenibilitat sobre aprovació 

del text refós de la modificació puntual del Pla General d’Or-
denació a l’àmbit de la zona esportiva de Can Vera al carrer 
de Pau Vila.
El regidor de Sostenibilitat, Àlex Asensio (ERC-LG), sotmet a 
votació el text pel qual la Generalitat ha aprovat la modifica-
ció d’un espai que estava qualificat com a zona verda perquè 
sigui d’equipaments i pugui acollir part de la futura piscina 
municipal.

S’aprova amb els vots a favor (8) d’ERC-LG, PSC, LSA i 
ICV, els vots en contra (2) del PP i les abstencions (3) de 
CiU.

5· Proposta de la regidoria de Sostenibilitat sobre aprovació 
provisional de la modificació puntual del Pla General d’Or-
denació en l’àmbit de Can Calderó-Can Serra, així com del 
corresponent conveni urbanístic.
El regidor de Sostenibilitat, Àlex Asensio (ERC-LG), argu-
menta que l’aprovació provisional es fa un any després de 
la inicial perquè s’ha adaptat el projecte a les preescripcions 
que estableix la nova Llei d’Urbanisme pel que fa a la cessió 
del 10% de l’aprofitament mig.

S’aprova per unanimitat.

APUNTA’T AL SERVEI DE MISSATGERIA SMS

Vols rebre al teu telèfon totes les informacions d’agenda de les activitats 
culturals, infantils, per a joves?

Els avisos del calendari del constribuent de totes les taxes i impostos?

Les dates dels actes i reunions informatives i les informacions generals del 
municipi?

Dóna’t d’alta gratuïtament al servei d’Informació per SMS! 

Omple el formulari que trobaràs a:

 Ajuntament
 Can Lleonart
 Web municipal (www.alella.org)

Tens coses a dir a l’Ajuntament? Una queixa? Un suggeriment per millorar el 
poble? Vols avisar d’alguna cosa?

Envia un SMS al 5464 amb el text  ALELLA.el teu missatge.
(Exemple: ALELLA.Hi ha un forat al paviment del carrer Perdius)

AJUTS I SUBVENCIONS PEL CIUTADÀ
Convocatòria i bases per a la concessió d’ajuts d’atenció social a les perso-
nes amb disminució referents als serveis en general, la mobilitat i el trans-
port, l’autonomia personal i la comunicació.  (Ordre BEF/26/2006)

Convocatòria i bases per al programa d’ajuts per a l’accés als habitatges 
amb serveis comuns per a persones amb problemàtica social derivada de 
malaltia mental i que no disposin, ni ells ni les seves famílies, de recursos 
econòmics suficients per accedir a una plaça no finançada amb fons públics. 
(Ordre BEF/27/2006)

MÉS INFORMACIÓ: ÀREA D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT
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OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 · 93 555 28 54
De dl. a dv. de 9 a 14h · Dj. de 16 a 20h

PUNT D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR
93 555 23 39 · 93 555 28 54
De dl. a dv. de 8 a 14h · Dj. de 16 a 20h

GESTIÓ TRIBUTÀRIA
93 540 61 71
De dl. a dv. de 9 a 14h

ARQUITECTES MUNICIPALS
Joaquim Villaronga · Josep Val · Sandra Carreras 
Dl. dc. i dv. (concertar visita prèvia al Tel. 93 555 24 51)

ENGINYERS MUNICIPALS
J. Manel Sánchez-Colorado · Xavier Torres
Dv. matí (concertar visita prèvia al Tel. 93 555 24 51)

TÈCNIC DE MEDI AMBIENT
Jordi Serrano
Dl. dc. i dv. de 13 a 14h

ASSISTENTS SOCIALS
Emilio Cazorla Dt. de 8 a 14h i dj. de 16 a 20h
Sílvia Motger Dc. de 9.15 a 14h i dj. de 16 a 20h

POLICIA LOCAL 
(en servei les 24 hores del dia) 
93 555 24 12 · 629 59 12 12
092 (només si truqueu des d’un telèfon fix)

JUTJAT DE PAU
93 555 82 05
Dl. dc. dj. i dv. de 9 a 13h

CAN LLEONART
93 540 40 24 
De dl. a dv. de 8 a 14h · De dl. a dj. de 16 a 20h

DEIXALLERIA
93 555 86 99
De dt. a ds. de 9 a 14h i de 16 a 19,30h
Dg. de 10 a 13,30h · Dl. tancat

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
93 555 23 39 · 93 555 28 54
Cada dilluns i dijous

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55
Dv. i ds. de 10 a 13 h · De dl. a dv. de 15,30 a 20,30h

MASIA MUSEU CAN MAGAROLA
93 540 02 16

POLIESPORTIU ABELARDO VERA
93 540 19 93 · 93 540 36 68

CENTRE DE SALUT D’ALELLA
93 555 03 54

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
93 540 72 45
Dl. de 9 a 14h · De dt. a dv. de 17 a 21h

CASAL DE JOVES CAN GAZA
93 540 85 17
Dc. a ds. de 17 a 21h

ESCOLA FABRA · ESCOLA FABRA DEL BOSQUET
93 555 39 12 · 93 555 78 03

I.E.S. ALELLA
93 540 31 10 

SERVEIS MUNICIPALS HORARIS D’ATENCIÓ DELS REGIDORS/ES

ANDREU FRANCISCO I ROGER
ERC + LA GARNATXA
93 555 05 50
Alcaldia i Serveis Urbans
Dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 9 a 13h

ÀLEX ASENSIO I FERRER
ERC + LA GARNATXA
Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Agricultura 
i Habitatge
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 8 a 14h
Dijous, de 16 a 20h

JAUME PONSA I PEÑA
ERC + LA GARNATXA
Regidor d’Educació, Informació, Joventut
i Participació Ciutadana
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 8 a 14h
Dijous, de 16 a 20h

CARLES PÉREZ I SÀNCHEZ
ERC + LA GARNATXA
Regidor de Cultura, Esports, Festes i Promoció Econòmica
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 8 a 14h
Dijous, de 16 a 20h

LLUÍS VILAJOSANA I TOLEDO
PSC
Regidor de Governació i Mobilitat

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

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

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

JOSEP MARIA SERÉS I IBARZ
PSC
Regidor d’Administració i Hisenda
Dimarts i divendres, de 9 a 12h i dijous, de 16’30 a 18’30h

ANTONI CARALPS I RIERA
LLIGA SOCIAL D’ALELLA
Regidor de Serveis Socials i Sanitat

SALVADOR ARTÉS I LLOVET
CiU

CARME TORT-MARTORELL I LLABRÉS
CiU

FRANCESC REVERTER I RECIO
CiU

FEDERICO MORALEDA I MONROY
ICV

RAIMON ESQUIROL I CABO
PP 
Hores a convenir (678 534 302)

ANNEROSE BLOSS
PP
Hores a convenir (alella@popularsbcn.com)

 PER CONVENIR HORA, TRUQUEU ALS SEGÜENTS NÚMEROS: 93 555 23 39 · 39 555 28 54

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

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

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

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

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

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

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

L’horari d’atenció al públic de les oficines municipals és de dilluns a divendres de 8’15 a 14h

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: MARÇ

04 dissabte GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 54

05 diumenge  GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 54

11 dissabte  MARTÍNEZ  C/ Farigola, 1

12 diumenge  MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12

18 dissabte BERNAL  C/ El Masnou, 12

19 diumenge BERNAL  C/ El Masnou, 12

25 dissabte GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 54

26 diumenge GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 54

Si voleu informació sobre 
els torns de guàrdia de 

les farmàcies del Masnou, 
truqueu als telèfons:

································
93 555 33 08

································
93 555 05 03

· contestador automàtic ·

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2006
Mercat municipal 1r. trimestre    14.01.2006   a   14.03.2006
Mercat municipal 2n. trimestre    15.04.2006   a   15.06.2006
Mercat municipal 3r. trimestre    14.07.2006   a   14.09.2006
Mercat municipal 4t. trimestre    14.10.2006   a   14.12.2006
Taxa recollida escombraries habitatges    03.02.2006   a   03.04.2006
Taxa servei de cementiri municipal    03.02.2006   a   03.04.2006
Taxa per entrada de vehicles - guals    03.02.2006   a   03.04.2006
Impost sobre vehicles de tracció mecànica   03.03.2006   a   03.05.2006
Impost vehicles  tracció mecànica i ciclomotors   04.03.2005   a   04.05.2006
Impost Béns Immobles-urbana (no domiciliat)   03.04.2006   a   05.06.2006
(1ª. fracció domiciliat)            01.06.2006
(2ª. fracció domiciliat)            02.11.2006
Impost Activitats Econòmiques    01.09.2006   a   03.11.2006
Impost Béns Immobles-rústega    01.09.2006   a   03.11.2006
Taxa recollida escombraries comerços i indústries   14.10.2006   a   14.12.2006




