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Si hi ha alguna cosa que identifica Alella més enllà del nostre 

terme és el vi. El nostre territori ha estat dedicat al conreu 

de la vinya almenys des de fa dos mil anys, sent el vi laietà 

reconegut i exportat a tot l’Imperi Romà. Tenim un celler mo-

dernista que acaba de celebrar el seu centenari, i el nostre 

municipi és la capital d’una Denominació d’Origen que porta 

el seu nom i que s’estén per disset municipis més. Les nos-

tres “vinyes verdes vora el mar”, manllevant la cita de Josep 

Maria de Sagarra, són un privilegi que es troba a quinze qui-

lometres d’una de les ciutats amb més atractiu turístic del 

món: Barcelona.

Malgrat aquestes evidències, la realitat a dia d’avui és que 

tots aquests fets no han estat posats en valor, i genera frus-

tració veure com les cartes de la majoria dels nostres restau-

rants obliden els vins d’Alella, les botigues especialitzades no 

prioritzen els nostres productes o els cellers no s’obren a les 

visites. 

Nosaltres hem cregut sempre en les potencialitats del pai-

satge agrícola, del vi i de la vinya, i en les oportunitats que 

podria reportar al nostre poble allò que ens diferencia de la 

resta del món. Les jornades gastronòmiques del vi i el raïm 

de la Denominació d’Origen Alella que aquest novembre han 

viscut la seva segona edició, el projecte de nou museu per a 

Can Magarola o l’encàrrec del Pla Estratègic de Turisme són 

la millor mostra de l’interès municipal per impulsar el sector. 

Ara bé, cal que tots en fem bandera -administració, elabo-

radors, restauradors i ciutadans- si volem que el món del 

vi esdevingui el motor de dinamització econòmica, cultural i 

d’oferta d’oci de qualitat que tots voldríem i que a més ens 

ha de permetre protegir i potenciar el nostre territori i el seu 

paisatge. 
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TURISME

PRESENTEN EL PLA ESTRATÈGIC 
DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC
···········································································································································
Aquest document presenta la situació actual del municipi i defineix les línies de treball per aconseguir 
un model turístic de qualitat al voltant de la vinya i el vi. 
···········································································································································

El Pla Estratègic de Desenvolupament 
Turístic d’Alella, realitzat per l’empresa 
Innova Management, és un ampli estu-
di de la situació actual que s’ha realit-
zat amb la involucració dels principals 
agents econòmics, polítics, socials, 
culturals i mediambientals del muni-
cipi i de la seva àrea d’influència. Un 
cop realitzada aquesta tasca a través 
d’entrevistes personalitzades i la crea-
ció de grups de treball, és el moment 
de presentar les conclusions que defi-
neixen unes determinades estratègies 
i programes d’actuació per aconseguir 
un model turístic determinat en un fu-
tur proper.

EL MODEL TURÍSTIC 
La proposta vol aconseguir un turisme 
de qualitat, planificat i ben gestionat 
des del principi, d’alt valor afegit per 
a la població, especialitzat i diferenci-
at de la competència i sense posar en 
perill l’equilibri i harmonia actual del 
territori. El model turístic que es vol 
aconseguir es basa en un creixement 
limitat, controlat i planificat de les pla-
ces d’allotjament. Alella ha de poten-
ciar un turisme especialitzat al voltant 
de la vinya i el vi, elements històrics de 
la població que continuen marcant la 
imatge del municipi, la seva cultura i 

és un dels sectors econòmics diferen-
ciadors. A banda de les línies generals 
que planteja l’estudi, el document par-
la d’aspectes concrets a desenvolu-
par com poden ser la creació d’oferta 
d’allotjament vinculada a l’enoteràpia 
o l’especialització de part  de la im-
portant oferta existent de restauració 
del municipi en l’enogastronomia, així 
com prioritzar projectes de rehabili-
tació de masies en desús o buscar la 
col·laboració amb altres municipis que 
formen part de la DO Alella. 

D’altra banda, aquest model també 
parla de la necessitat de sensibilitzar a 
la població d’Alella sobre el potencial 
de l’activitat enoturística per augmen-
tar el seu benestar. El contacte entre el 
visitant i el resident forma part essen-

cial de l’experiència que es viu en el 
territori. Per la qual cosa els alellencs 
seran un peça clau en el turisme de la 
vila en qualitat d’ambaixadors del seu 
territori.

EL FUTUR IMMEDIAT
Per començar a caminar, el Pla proposa 
la creació d’un grup de treball tècnic on 
participin l’administració pública i els 
sectors vitivinícola, turístic, comercial 
i de restauració del municipi, i que a 
curt termini l’Ajuntament potencïi una 
àrea de turisme, i, més endavant, un 
patronat de turisme amb la implicació 
dels agents privats del territori. El pla 
estratègic pretén convertir el turisme 
en un sector econòmic estrella per al 
poble. 

La visita als cellers és un reclam truístic, fet comprovat en la darrera Festa de la Verema.

PRESENTACIÓ PÚBLICA

La presentació pública del Pla Estratègic 
de Desenvolupament Turístic d’Alella es 
farà el divendres 19 de gener, a les 20h, 
a les Golfes de Can Lleonart.

Conxi Duro



4 EL FULL

MOBILITAT / OBRES PÚBLIQUES

L’1 DE FEBRER ENTRA EN VIGOR LA 
GRATUÏTAT PARCIAL DEL PEATGE
···························································································
Se’n beneficiaran aquells que es desplacin vuit o més vegades al mes, en dies 
feiners, i disposin de Teletac contractat en una oficina bancària d’Alella.

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

El Consell Executiu de la Generalitat 
del 27 de desembre va aprovar l’entra-
da en vigor de la gratuïtat del peatge 
per a la mobilitat obligada a partir de 
l’1 de febrer del 2007. Els ciutadans 
que poden beneficiar-se de la gratuïtat 
són aquells que passin vuit o més ve-
gades al mes, entre dilluns i divendres, 
i disposin del sistema de pagament 
Via T, contractat en una oficina ban-
cària d’Alella. Aquesta mesura també 
ha beneficiat els usuaris habituals dels 
peatges de Mollet, Les Fonts i el Túnel 
del Cadí. La nova situació entrarà en 
vigor un mes després del previst inici-
alment.

El sistema de telepeatges d’autopis-
tes Via T que es pot adquirir a totes les 
entitats bancàries d’Alella té un doble 

cost: un dipòsit en el moment de l’ad-
quisició que es retorna en el moment 
de devolució de l’aparell que pot arri-
bar als 40€ segons l’entitat bancària, i 
una quota de manteniment anual que 
oscil·la dels 12 als 18€.

L’Ajuntament va convocar els res-
ponsables de totes les entitats bancà-
ries de la població i els va donar un 
temps perquè estudiessin la possibili-
tat d’eliminar o abaratir aquests costos 
per als seus veïns. Malauradament, 
les converses amb el Banc Santander 
Central Hispano, Caixa de Catalunya, 
Caixa Laietana i Caixa d’Estalvis i Pen-
sions han resultat estèrils, per la qual 
cosa s’aconsella que cada ciutadà ne-
gociï individualment amb la seva enti-
tat financera.

MILLORARAN LA IL·LUMINACIÓ 
DE TRES ZONES DEL MUNICIPI
L’Àrea de Serveis Urbans ha encar-
regat a l’empresa concessionària del 
manteniment de l’enllumenat públic la 
millora de tres zones del municipi: el 
nucli urbà, el Rost i el passeig de Sant 
Josep de Calassanç. Aquesta millora, 
que preveu la substitució de totes les 
bombetes d’aquesta zona, s’iniciarà el 
8 de gener del 2007 i finalitzarà du-
rant el mes de febrer. 

D’altra banda, la Junta de Govern 
del 29 de novembre va aprovar tres 
projectes per a la renovació de l’enllu-
menat als barris de Nova Alella, Alella 
Parc i Vallbona-El Solell-Garrofers. 

En el cas d’Alella Parc el projecte es 
preveu la substitució de les escomeses 
i els fanals del sector més alt del nu-

RESTRINGEIXEN EL TRÀNSIT A SANT 
JOSEP DE CALASSANÇ 
El 18 de desembre va entrar en 
vigor una mesura de restricció del 
trànsit en aquesta via que impe-
deix la comunicació entre els car-
rers de Marià Estrada i les Heures, 
en els dos sentits de la marxa, per 
tal de limitar el flux únicament als 
veïns, els comerciants i els usuaris 
d’aquest tram de la riera. 

AL GENER ES REORDENARÀ EL
TRÀNSIT A CAN SORS  
El proper 11 de gener s’iniciarà la 
nova ordenació del trànsit a Can 
Sors. Igual com a la Gaietana i Mar 
i Muntanya, es reordenaran els sen-
tits de circulació amb la pertinent 
senyalització horitzontal i vertical. 
El cost previst de la intervenció és 
de 6.800€. Actualment, la majoria 
dels carrers del barri són de doble 
sentit, fet que provoca dificultats i 
perillositat en la circulació dels ve-
hicles. Els canvis van ser convin-
guts amb una representació veïnal 
mesos enrere i convertiran tots 
els carrers en vies d’un sol sentit, 
a excepció del carrer Masnou en-
tre Guilleries i Rosaleda; el carrer 
Muntanya, i el carrer Molí entre 
Rosaleda i la carretera. Els vehicles 
dels residents a la zona es continu-
aran estacionant, com fins ara, en 
un dels costats dels carrers.

ARRANJARAN ELS CONTENIDORS DE 
CAN SORS I FOLCH I TORRES  
Properament s’arranjaran l’entorn 
de les àrees de recollida de la bros-
sa per a contenidors de Can Sors i 
del carrer Folch i Torres. S’hi faran 
plataformes de formigó per facili-
tar-ne la neteja i es col·locaran vo-
rades per delimitar-ne la zona de 
recollida de la restal del vial.

ENJARDINEN LA ROTONDA DE LA 
PLAÇA MARINA, A MAR I MUNTANYA  
L’Àrea de Serveis Urbans ha com-
pletat les obres de millora al barri 
Mar i Muntanya amb l’enjardina-
ment i la instal·ació d’un sistema 
de rec autòmatic a la rotonda de la 
plaça de Marina. 

cli, i té un cost estimat de 250.139€. 
Els projectes de renovació integrals de 
Nova Alella i de Vallbona-El Solell-Gar-
rofers tenen un cost de 295.764€ i 
408.875€, respectivament. 

········································································································································································································································
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APROVEN ELS PROCEDIMENTS 
DE DIVERSOS CONCURSOS
···························································································
L’Ajuntament enllesteix els processos per encarregar el projecte 
del Passeig de la Riera, el nou manteniment de l’enllumenat i 
l’enjardinament floral.
···························································································

Aquest mes de desembre l’Ajuntament 
d’Alella ha iniciat el procediment ad-
ministratiu de diferents concursos de 
serveis i obres en els quals s’ha estat 
treballant en els darrers temps. El pri-
mer plec és el de la gestió indirecta 
del servei de manteniment i conserva-
ció de la xarxa d’enllumenat públic del 
municipi. Actualment Alella compta 
amb un total de 3.350 punts de llum, 
un 28% més que el 2001. La dura-
da del contracte serà de dos anys, i 
està previst que entri en vigor el febrer 
del 2007. El preu màxim de licitació 
és de 80.000€ anuals per al control 
d’encesa de les instal·lacions, de les 
làmpades en servei, el control de l’es-
tat dels elements mecànics, la repa-
ració d’avaries, la verificació d’instal-
lacions i el servei de guàrdia. S’està 
treballant perquè el proper concurs 
al 2008, a banda del manteniment, 
també inclogui l’execució d’obres de 
substitució o millora de l’enllumenat 
públic d’alguns barris que necessiten 
una actualització. 

LA JARDINERIA AL DIA
El 29 de desembre es van treure a 
concurs els treballs de manteniment, 
conservació i neteja de jardins, par-
terres, jardineres i jardineria interior 
d’edificis municipals. Això suposa 
l’externalització i sistematització dels 
treballs de manteniment a 41 punts 
repartits per tot el municipi. D’aquests 
es preveu la millora de vuit espais en 
els primers mesos en els barris de 
Font de Cera, Alella Parc, Vallbona, 

l’Eixampla i la Serreta. El preu màxim de 
la licitació és de 49.000€ anuals.

EL PASSEIG DE LA RIERA 
La Junta de Govern del 29 de desembre 
va aprovar el concurs per a la redacció 
del projecte d’arranjament de la Riera; 
una millora que afectarà des d’Alella 
Parc fins al límit del terme municipal, 
a l’Avinguda Badalona. Les propostes 
hauran de presentar una idea que englo-
bi diferents tractaments per a cada sec-
tor diferenciat de la Riera, amb zones de 
passeig, algunes compatibles amb l’ús 
de vehicles i d’altres de naturals. En la 
primera fase del concurs es triaran els 
cinc equips d’arquitectes amb millor 
currículum i en una segona fase aquests 
hauran de presentar els treballs que 

OBRES PÚBLIQUES

s’exposaran públicament perquè els 
ciutadans puguin valorar-los abans de 
l’adjudicació definitiva del projecte. 

CONNEXIÓ DE LA BP-5002 AL CANONGE
També el 29 de desembre, per tal 
d’accelerar l’inici de les obres, l’Ajun-
tament va treure a licitació l’execució 
del projecte redactat per la Diputació 
de Barcelona en la intersecció entre la 
carretera i el barri del Canonge. El ter-
mini previst d’execució és de tres me-
sos i el preu màxim de licitació és de 
180.000€, que assumirà l’Ajuntament 
en la seva totalitat. L’execució del pro-
jecte de millora en la intersecció de la 
carretera amb Guilleries el durà a ter-
me la Diputació amb una previsió d’ini-
ci per al mes de setembre de 2007. 



6 EL FULL

MEDI AMBIENT

LA PEDRERA ES TENYEIX DE VERD
Les Agrupacions de Defensa Forestal 
(ADF) d’Alella i Martorelles, guardes 
del Parc Serralada Litoral i una qua-
rentena de persones van participar 
en la plantada d’arbres que es va fer 
el 16 de desembre a l’antiga pedrera 
d’Alella Parc. Els voluntaris de l’ADF 
van preparar els sots en el terreny amb 
l’ajuda d’una perforadora, els veïns van 
plantar i adobar els arbres amb un car-
regament de molsa que havia estat re-
quisada pels Mossos d’Esquadra, i els 
guardes del Parc van regar-los amb el 

vehicle de prevenció d’incendis fores-
tals. En total es van plantar 250 exem-
plars a la pedrera petita mentre que als 
talussos de la pedrera gran està previst 
plantar-ne 250 durant el mes de gener. 
En aquesta part de la pedrera, també 
al mes de gener, s’aplicarà una hidro-
sembra per revegetar els talussos. 

Després d’un aperitiu popular, una 
desena de persones va completar el 
programa d’actes del Dia de l’Arbre 
plantant un centenar de freixes, roures, 
oms i marfulls al Torrent del Fonoll. 

UN PACK MOLT ECOLÒGIC: BOSSES BIODEGRADABLES, 
CABÀS REUTILITZABLE I AIREJADOR PER AIXETES
Els ciutadans podran recollir les bos-
ses compostables a Can Lleonart del 
29 de gener a l’11 de febrer, ambdós 
inclosos. Es lliuraran quatre paquets 
de bosses, ja que la segona convoca-
tòria no es farà fins al mes de juny. En 
aquesta ocasió, l’educador ambiental 
que donarà les bosses explicarà dues 
campanyes més per estalviar recursos.

REDUIR RESIDUS I CONSUM D’AIGUA
Sota el lema L’aigua és un bé escàs, 
conservem-la! els ajuntaments d’Alella, 
Cabrera de Mar, Cabrils, Teià i Vilassar 
de Mar van engegar el passat setem-

bre un conjunt d’accions per fomentar 
una nova cultura de l’aigua basat en un 
model de consum responsable. Ara, els 
ciutadans que s’atansin a Can Lleonart 
rebran de franc un airejador, una petita 
peça que s’instal·la fàcilment a la boca 
de les aixetes. L’Ajuntament ha acon-
seguit una subvenció de la Diputació 
de 4.200€ per adquirir aquests escu-
madors, que permeten reduir el 40% el 
consum d’aigua amb la mateixa sensa-
ció de cabal i prestacions de servei. 

A més, els alellencs seran obsequi-
ats amb un cabàs reutilitzable de gran 
format fet de ràfia amb el lema Reuti-

litza’m, jo no sóc de plàstic. Aquesta 
iniciativa clou una campanya molt més 
àmplia, anomenada Alella redueix, 
que ha estat íntegrament finançada per 
l’Agència de Residus de la Generalitat 
i que ha anat eminentment destinada 
a minimitzar els residus comercials i a 
ambientalitzar les festes populars. Ara, 
la intenció és fer partícip el conjunt 
de la ciutadania i fer-la conscient de 
la necessitat de reduir l’ús de bosses 
de plàstic, d’adquirir preferentment 
productes frescos i de rebutjar articles 
embolcallats amb materials no recicla-
bles. 

PRIMER LLIURAMENT 
DE BOSSES COMPOSTABLES*

del 29 de gener a l’11 de febrer (ambdós inclosos) a Can Lleonart

de dilluns a divendres de 8 a 11h i de 17 a 21h
dissabte i diumenge de 10 a 14h

*Només es faran dos lliuraments, en cadascun dels quals es donaran 4 paquets de bosses. Recordeu que per poder gaudir de la 
bonificació del 10% de la taxa caldrà haver respost als dos lliuraments de bosses biodegradables.

UN AIREJADOR 

I UN CABÀS 

REUTILITZABLE

DE REGAL
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HABITATGE

L’Ajuntament ha signat un conveni 
amb el Consell Comarcal de Maresme 
per acollir la seu de l’Oficina d’Habi-
tatge al Baix Maresme, que s’afegirà 
a les que aquest organisme ja té a 
Mataró i Pineda. A partir de l’11 de ge-
ner, un tècnic en habitatge del Consell 
es traslladarà cada dijous a Alella per 
atendre als ciutadans d’aquesta zona 
de la comarca. El servei s’iniciarà en 
horari matinal de 10h a 14h, si bé és 
previst que a partir de febrer l’horari 
d’atenció al públic s’ampliï també a la 
tarda, amb el mateix horari d’atenció 
al públic que el de l’Ajuntament. Les 
arques municipals assumiran el 30% 
del cost d’aquest nou servei, cosa que 
es tradueix en 3.000€ anuals; mentre 
que del 70% restant se’n responsabilit-

za el Consell Comarcal. 
El tècnic d’habitatge informarà, as-

sessorarà i guiarà els propietaris que 
vulguin rehabilitar el seu habitatge, evi-
tant-los desplaçaments i tràmits. Tam-
bé incentivarà el lloguer d’habitatges 
buits a través de la creació d’una borsa 
de lloguer jove i social que presenta 
avantatges tant per als propietaris com 
per els llogaters. Els propietaris que 
s’hi avinguin rebran totes les garanti-
es de cobrament gràcies a la mediació 
del Consell Comarcal. Per la seva ban-
da, els joves o persones amb dificultat 
d’accés a un habitatge poden accedir 
a una borsa amb preus sensiblement 
inferiors als del mercat. Per concertar 
hora, podeu trucar al telèfon al 93 555 
23 39.

ALELLA, SEU DE L’OFICINA 
D’HABITATGE AL BAIX MARESME

L’Ajuntament ha subscrit un conveni 
marc de col·laboració amb l’Institut 
d’Urbanisme i Habitatge (IUHAL) per 
fer-hi estudis i rebre assessorament 
i suport directe de la Diputació de 
Barcelona en quatre àmbits.

En concret, l’Ajuntament ha encar-
regat l’elaboració del Pla Local d’Ha-
bitatge: un document que farà una 
diagnosi de la situació actual, quantifi-
carà les necessitats futures d’habitatge 
social i apuntarà les línies d’actuació 
que caldrà entomar per facilitar-ne la 
construcció i l’accés dels sectors de la 
població més necessitats. El segon àm-
bit de col·laboració contempla la pos-
sibilitat que la mateixa Diputació pugui 
desenvolupar els projectes d’habitatge 
social i executar-ne les obres d’edifica-
ció. 

Després de confirmar que no reu-
neix les condicions per acollir-se als 

AJUNTAMENT I DIPUTACIÓ SIGNEN UN CONVENI MARC 
PER FOMENTAR L’HABITATGE SOCIAL 

ajuts de la Llei de Barris, l’Ajuntament 
també ha sol·licitat a la Diputació que 
elabori un Pla de Millora Urbana per al 
barri del Rost que abordi els problemes 
d’accessibilitat del sector, l’adequació 
dels serveis d’enllumenat o clavegue-
ram, així com la regularització dels 
usos del sòl. 

En aquests moments, el document 
més avançat és un nou cens d’activi-
tats comercials i industrials, que que-
darà definitivament actualitzat el mes 
de març. Aquesta base de dades es 
complementarà amb una cartografia 
digital en què apareixeran tots els es-
tabliments i negocis de la vila. El nou 
sistema permetrà sistematitzar la reno-
vació de les llicències d’activitat i ha 
estat sol·licitat després de detectar que 
algunes activitats comercials no comp-
ten amb les llicències mediambientals 
corresponents.

ADJUDIQUEN ELS PISOS DE LES 
HEURES PER A CINC ANYS 
Dues tècniques del Departament 
d’Habitatge de la Generalitat van 
celebrar el passat 28 de novem-
bre, a la sala de plens de l’Ajun-
tament, el sorteig per accedir als 
pisos socials de lloguer per a joves 
del carrer Les Heures. Els adjudica-
taris, amb un contracte de lloguer 
de cinc anys improrrogables, van 
ser Bibiana Lora Fernández, Eulà-
lia Serrano Alcaraz, Sílvia Cuenca 
Méndez, Agustí Estrada López, 
Germán Garnacho Alemany, Carles 
Lascorz Wynn i Àlex Rifà Visca-
sillas. En total es van sortejar set 
dels vuit habitatges existents, ja 
que aquest darrer es va adjudicar 
l’any 2005 i té contracte vigent fins 
l’any 2009. En aquests moments, 
els joves resten a l’espera de signar 
el contracte de lloguer amb l’em-
presa púbica Adigsa abans d’instal-
lar-se en la seva nova llar.

········································································································
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CULTURA

···········································································································································
Música, actuacions infantils, tertúlies, cursos i tallers centren la programació.
···········································································································································

ARRIBA LA NOVA PROGRAMACIÓ 
DE CAN LLEONART

Amb l’inici de l’any, arriba la nova pro-
gramació trimestral de Can Lleonart.
Entre les novetats per aquest trimestre 
hi ha un curs d’aproximació al món de 
la música, a càrrec de l’escola Ressò. 
També hi ha la possibilitat de degus-
tar vins italians de la mà dels enòlegs 
Jordi Pujolràs i Vicenç Galbany. Per als 
amants de la cuina, el professor Jean 
Paul Marat de l’Escola Hofmann ense-
nyarà a preparar receptes amb arròs. 
També hi ha un taller de jardineria, 
que es realitzarà a les instal·lacions del 
Garden Arenas i un curs per aprendre 
a utilitzar la càmera digital i treure’n el 
màxim profit. En l’apartat d’expressió, 
les novetats són un taller de pintura 
decorativa sobre fusta i un curs de tèc-
nica vocal.

Els cursos d’idiomes, humanitats, 
informàtica, salut, recursos i expressió 
continuen sent una constant en la pro-
gramació per la bona acceptació que 
tenen a cada edició. El Centre Cultural 
ha vist consolidada la seva oferta en 

els darrers dos anys. En el darrer tri-
mestre de l’any 2006 es van inscriure 
540 persones als cursos, un centenar 
més que en el mateix període de l’any 
anterior. Entre els assistents hi ha una 
majoria d’alumnes d’Alella, però també 
d’altres municipis del Maresme que vé-
nen de forma freqüent. La combinació 
dels cursos habituals amb la proposta 
de novetats és la tònica organitzativa 
del centre. 

RITME A LES GOLFES
La música de diferents estils omplirà 
les golfes els divendres 9 i 23 de febrer 
i de març. La primera actuació és la de 
Jaume Vilaseca, un compositor i pia-
nista que oferirà un jazz amb fragàn-
cies tropicals. El blues arribarà amb el 
segon concert que repassarà la història 
d’aquest estil. La tercera proposta és la 
música que ha creat el grup Youkalis 
per acompanyar imatges del cinema de 
George Méliès. La darrera actuació la 
presenta el cantautor Daniel Cros amb 

el quintet cubà Maracandente, un con-
cert de ritmes afrollatins. 

ACTIVITATS INFANTILS
Les activitats infantils, que fins ara es 
feien a les Golfes, s’han traslladat al 
pati de Can Lleonart per donar cabu-
da a més espectadors, sempre que el 
temps ho permeti. La primera cita serà 
el 13 de gener amb l’espectacle d’hu-
mor Marremango, a càrrec d’Els Pep-
sicolen. El 10 de febrer Dandy Clown 
escenificarà Showtime, una actuació 
amb música en viu per recordar els pa-
llassos clàssics. La Ballaruca d’arreu 
del món arribarà el 10 de març amb 
Rah-mon Roma, que animarà el públic 
amb cançons, balls i tradicions d’altres 
cultures. 

Quatre concerts amb molt de ritme per als mesos de febrer i març a les Golfes.

SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA
Dimarts 23 de gener a les 11.30h
A càrrec de Meritxell Guinot (coordinadora de 
l’empresa que gestiona el servei) i Serveis Socials

L’ARTROSI
Dijous 8 de febrer a les 20h
A càrrec del Dr. X. Cardona, traumatòleg del Centre 
Mèdic Alella

COM ÉS QUE ELS JOVES SABEN TANT ANGLÈS?
Dijous 1 de març a les 20h 
A càrrec de Miquel Llobera, Director de la Divisió 
de Ciències de l’Educació de la UB

CAMINAR, UNA MANERA DE VIURE
Dijous 22 de març a les 20h 
A càrrec de Carles Miquel (metge), Miguel Silva 
i Pere Saiz (Centre Excursionista d’Alella) i Rosa 
Maria Pérez i Rafael Fortunyo (Peus a Terra)

TERTÚLIES
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JORNADA DE TREBALL PER FER 
EL PLA LOCAL DE DONES
···························································································
El 13 de gener es portarà a terme la jornada de treball Dóna pas a la dona per 
confeccionar el futur Pla de Dones d’Alella. 

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

La sala de plens de l’Ajuntament aco-
llirà el proper dissabte 13 de gener una 
jornada de treball per a la realització 
del Pla de Dones d’Alella. La trobada, 
sota el títol Dóna pas a la dona, està 
dirigida a les dones que vulguin parti-
cipar i dir-hi la seva per eliminar les si-
tuacions de desigualtat de gènere que 
es donen al municipi.

La jornada, que començarà a les 
9.30h, comptarà amb la presència 
de la consultora de polítiques de 
dones Maria Morón, i de l’alcalde 
d’Alella, Andreu Francisco. El 
mètode treball que es plantejarà 
serà el de crear petits grups per 
abordar la situació actual del 
municipi. Per facilitar aques-
ta tasca, l’Ajuntament ha re-

alitzat un treball previ de diagnosi que 
es tradueix en una informació general 
sobre la situació laboral de la dona, la 
seva participació en diferents àmbits 
de la societat i les seves principals pro-
blemàtiques. Amb aquesta informació, 
els propis coneixements i experiències, 
els grups de treball hauran de priorit-
zar les mesures més interessants a 

desenvolupar per decidir què cal fer 
per millorar la situació de la dona 
a Alella. Des de l’Ajuntament es 
convida a totes les dones del mu-
nicipi a participar en aquesta 
jornada per tal d’incloure els di-
ferents punts de vista, les sen-
sibilitats i les necessitats que 

manifestin en el futur Pla de 
Dones d’Alella. 

PRIMER ANIVERSARI DE COMAFOSCA 
NODE D’ART I PENSAMENT 
El 25 de novembre es va celebrar  
el primer aniversari de Comafosca 
Node d’Art i Pensament. Durant el 
primer any d’existència, Comafos-
ca ha desenvolupat cinc projectes 
propis i n’ha acollit dos d’externs 
amb l’objectiu de difondre i donar 
suport als processos d’investiga-
ció de determinats artistes i pen-
sadors. El centre artístic d’Alella 
ha rebut dues subvencions del 
Departament de Cultura de la Ge-
neralitat, per valor de 91.000€, 
que s’han destinat a proveir l’es-
pai amb el mobiliari i equipaments 
informàtics i audiovisuals. Les 
creacions Espais Llisos-Espais Nò-
mades, Espais Sonors, Amb dos 
Hemisferis-Ambdós Hemisferis o 
la proposta de televisió experimen-
tal Node de Televisió han donat a 
conèixer Comafosca a l’exterior, ja 
que en les diferents exposicions 
han participat artistes i pensadors 
de 16 nacionalitats diferents. Les 
activitats de Comafosca es poden 
consultar a internet a la pàgina 
www.comafosca.net.

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

FÒRUM DEL PEPA PER PREPARAR NOVES ACCIONS

El Projecte Educatiu del Poble d’Alella 
(PEPA) continua endavant amb l’orga-
nizació d’una jornada participativa el 
proper 20 de gener a Can Lleonart, a 
partir de les 10h.

L’objectiu d’aquesta trobada és infor-
mar a la ciutadania sobre les activitats 
que s’han fet fins ara, analitzar els mèto-
des de treball per millorar-los i plantejar 
les accions a emprendre en el futur. 

En aquesta jornada de treball, ober-
ta a tots els alellencs, hi participaran 
també membres de les tres comissions 
que formen part del PEPA: la de Llocs i 
Racons, que durant el mes de desembre 
va organitzar una exposició a la biblio-

teca municipal; la de Parcs i Jardins, 
que ha elaborat un pla de millora de 
cinc d’aquests indrets del municipi; i la 
de Drogodependències, que està treba-
llant en l’implantació d’accions per a 
la prevenció i el tractament d’aquesta 
problemàtica. També es comptarà amb 
la presència de representants de la Di-
putació de Barcelona i d’alguns mem-
bres del Projecte Educatiu de Castellar 
del Vallès, que vindran a compartir la 
seva experiència.

El PEPA és un projecte que va inici-
ar-se el 2004 i pretén millorar el muni-
cipi emprant l’educació com a eina de 
transformació. 

···························································································
La trobada participativa, oberta a tothom, es farà el 20 de gener al matí.

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

SANCIÓ DE 30.001€ PER MALMETRE 
L’ARBREDA D’UN JARDÍ PROTEGIT
A proposta de l’Àrea de Sostenibi-
litat, el ple del 13 de novembre va 
acordar resoldre l’expedient san-
cionador d’infracció urbanística 
contra la societat Meadow 2003 
amb una sanció de 30.001€ per 
haver talat, el gener de 2005, 58 
pins i un xiprer d’un jardí protegit 
pel Pla Especial del Patrimoni His-
tòric, Artístic i Ambiental d’Alella. 
La fitxa d’aquesta finca inclosa al 
Catàleg de Patrimoni estableix una 
protecció de caràcter paisatgístic 
que fa especial esment als xiprers, 
els cedres i les pinedes. 

Tot i haver estimat alguna de 
les consideracions fetes per la pro-
pietat durant el període de proves, 
la regidoria de Sostenibilitat s’ha 
ratificat en el caràcter molt greu de 
la infracció; motiu pel qual n’exi-
geix, a més de la multa, la repo-
sició del jardí al seu estat originari 
mitjançant la presentació d’un pro-
jecte de restauració. 

NOVA DINAMITZADORA AL CASAL
DE JOVES CAN GAZA
Mireia Bosch substitueix Mar Parés 
com a dinamitzadora del Casal de Jo-
ves Can Gaza. La nova responsable 
continuarà la tasca realitzada fins 
ara amb l’objectiu d’oferir un cen-
tre de reunió pels joves on aquests 
puguin gaudir del seu temps d’oci. 
La nova programació de Can Gaza 
oferirà tallers d’aprenentatges de 
diferents tècniques creatives, xer-
rades i altres activitats.

EL CONCURS DE PESSEBRES
El veredicte del concurs de pesse-
bres es farà públic el 13 de gener, 
a les 17h, a Can Lleonart. Enguany 
s’hi han presentat 26 creacions en 
les tres categories: entitats, infan-
tils, familiar i diorames. El nombre 
de pessebres realitzats pels nens i 
nenes del municipi ha augmentat 
respecte d’altres anys. El nivell de 
totes les creacions és alt, segons el 
jurat, que valorarà l’originalitat, la 
imatge del conjunt, la il·luminació 
i el nivell d’artesania. 

ES CONSTITUEIX EL CONSORCI DE 
LA TDT DEL BAIX MARESME
El passat 12 de desembre es va consti-
tuir el consorci per a la creació d’un ca-
nal públic de televisió digital terrestre 
per a la comarca en un acte celebrat 
a Mataró que va reunir representants 
dels tretze municipis del Baix Maresme 
i del Maresme Central que l’impulsen. 
A l’acte de constitució es van acordar 
els òrgans de govern del nou ens, que 
estarà presidit per l’alcalde de Mataró, 
Joan Antoni Barón, i que compta 
amb les vice-presidències dels alcal-
des d’Alella, Cabrils, Sant Andreu de 
Llavaneres i Vilassar de Dalt. El direc-
tor del consorci serà Jordi Marín, antic 

Els actes que es van celebrar a Alella 
durant el cap de setmana del 16 i 17 
de desembre per a La Marató de TV3 
van comptar amb la participació dels 
alellencs, que van donar un total de 
2.851,40€. 

El concert a càrrec de la Coral Poli-
fònica Joia d’Alella, la Coral infantil de 
l’escola Ressò, els Nois 
Alegres de Sant Hilari de 
Sacalm i Llaç d’Amistat 
d’Argentona va omplir de 
gom a gom l’església de 
Sant Feliu. Aquesta acti-
vitat va recaptar un total 
de 1.712,40€ amb les 
aportacions voluntàries 
del públic. El vermut so-
lidari del diumenge 17 
de desembre que es va 
fer després de l’animació 
infantil Anem per festa va 
recollir un total de 302€, 
mentre que el Bingo de 
Nadal del Casal d’Alella 
va donar 837€.

ALELLA RECAPTA 2.851€ PER A LA 
MARATÓ CONTRA EL DOLOR

FIRA DE NADAL
De forma paral·lela als actes per a La 
Marató de TV3 contra el dolor crònic, 
Alella va comptar amb la segona edi-
ció de la Fira de Nadal. Un total de 12 
parades amb productes nadalencs i de 
regal es van instal·lar a la porxada i al 
costat del Mercat Municipal.  

director de la Fundació Tecnocampus 
de Mataró i secretari de Telecomunica-
cions i Societat de la Informació de la 
Generalitat. 

La participació en el consorci es 
basa en el nombre d’habitants de cada 
municipi. A tall d’exemple, Mataró re-
presenta el 51,32% i Alella el 3,96%. 
Per això, les decisions s’hauran de 
prendre amb una doble majoria de per-
centatge d’habitants i nombre de mu-
nicipis garantint així la pluralitat. En la 
trobada es va anunciar que les emissi-
ons en període de proves començaran 
el proper 11 de setembre de 2007.
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Des del 5 de desembre, els alellencs 
poden gaudir altra vegada de les targe-
tes d’aparcament gratuït per a la zona 
blava de l’Hort de la Rectoria que rega-
len alguns establiments comercials en-
tre els seus clients, com a valor afegit 
als seus serveis i articles.

En total s’han editat 10.000 targe-
tes noves bescanviables per una hora 
d’aparcament de franc a la zona blava. 
L’Ajuntament distribueix els vals entre 
els comerços que hi estiguin interes-

LES BOTIGUES TORNEN A REPARTIR 
TARGETES D’APARCAMENT GRATUÏT 

L’Escola d’Iniciació Esportiva incorpora 
un nou esport a la seva llista. Es tracta 
del rugby, una disciplina molt popular 
a països com Anglaterra, França i Aus-
tralia però que a Catalunya practiquen 
un nombre reduït d’equips. El professor 
serà un dels jugadors del Club de Rug-
bi Alella, el davanter Pere Durà, que 
explicarà als més joves del municipi les 
regles bàsiques d’aquest esport. Les 
classes, que començaran el proper 5 
de febrer, es portaran a terme al Camp 
Municipal d’Esports amb activitats di-

L’ESCOLA D’INICIACIÓ ESPORTIVA 
INCLOURÀ EL RUGBI

ferents segons les edats. En principi 
està previst organitzar tres grups: un 
per nens i nenes d’entre 8 i 10 anys, 
un altre per a joves d’entre 11 i 13 
anys i el darrer grup per a joves d’entre 
14 i 17 anys. El dia d’entrenament per 
aquests tres grups serà els dilluns, en 
tres horaris correlatius. 

Les inscripcions es poden fer a 
partir del 8 de gener al Poliesportiu 
Abelardo Vera. Durant el mes de febrer 
l’activitat serà gratuïta pels nens i ne-
nes que ho vulguin provar.

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

LA BIBLIOTECA REGALA UN LLIBRE 
ALS SEUS USUARIS
La Biblioteca Ferrer i Guàrdia ha 
editat, conjuntament amb d’altres 
del Maresme, calendaris de taula i 
en forma de punt de llibre per rega-
lar als seus usuaris. D’altra banda, 
tots els centres biblio-
tecaris de la Xarxa de 
la Diputació repartei-
xen El conte de Nadal 
de l’Auggie Wren de 
l’escriptor Paul Auster.  
La biblioteca d’Alella 
en repartirà prop de 
400 exemplars entre 
els ciutadans que utilitzin el servei 
de préstec de llibres, juntament 
amb un exemplar del nou Estatut  
als ciutadans que el sol·licitin.

D’altra banda, la propera cita 
del Club de Lectura de la bibliote-
ca serà el dijous 11 de gener, a les 
21h. Aquest cop s’ha triat el llibre 
Crònica de una muerte anunciada 
de Gabriel García Márquez i dos 
poemes de Pablo Neruda. 

CATALUNYA MÚSICA EMETRÀ EL 
CONCERT DEL QUARTET BARTÓK
Com a emissora oficial del Festi-
val d’Estiu Alella 2006, Catalunya 
Música va enregistrar en directe el 
concert que el Quartet Bartók va 
oferir, el 15 de juliol, als Jardins de 
les Quatre Torres. Els alellencs que 
no van poder assistir a l’espectacle 
musical del prestigiós grup de cor-
da hongarès el podran escoltar el 
7 de gener a les 21h a Catalunya 
Música. Podeu sintonitzar l’emis-
sora al 101.5 de la FM.

sats i en subvenciona el 50% del cost 
d’impressió. 

Aquesta és la segona vegada que 
s’editen aquestes targetes després de 
l’èxit de la primera edició, si bé cal re-
conèixer que el subministrament s’ha 
demorat més del que estava previst.

Amb aquesta iniciativa, que torna 
a estar operativa per a la campanya de 
Nadal, Ajuntament i comerciants volen 
potenciar el comerç de qualitat i pro-
ximitat.

···························································································
Les classes de rugbi s’iniciaran el 5 de febrer i es faran al Camp Municipal 
d’Esports en tres categories diferents segons l’edat.

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

Conxi Duro



12 EL FULL

GRUPS MUNICIPALS

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

ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA El darrer pressupost del mandat

El ple ordinari del passat 27 de desembre va aprovar el que serà el darrer pressupost d’aquest mandat. El seu import 
s’acosta als 13 milions d’euros, 8,7 dels quals corresponen a despesa corrent i 4,3 es destinen a inversions. Si aquestes 
xifres les emmirallem amb el pressupost de 2003 que vam heretar de l’anterior govern veurem un salt quantitatiu però 
també qualitatiu en els serveis que s’ofereixen des de l’Ajuntament a la ciutadania. 

El pressupost total de 2003 era de 8,7 milions, i la despesa corrent de 5,7. Si comparem la despesa dels dos exercicis 
podem apreciar que hi ha hagut un increment de més de 3 milions d’euros, que representen un 54% més que ara fa quatre 
anys. Aquest increment de la despesa s’haurà fet, a més, reduint el deute municipal acumulat en més de 2,4 milions d’euros 
i deixant-lo en una xifra propera al milió i mig. 

Però més enllà de les fredes xifres hi ha els fets, i aquest 2007 veurà la construcció i posada en funcionament de 
l’escola bressol i la piscina municipals o la caserna de la policia local, o el projecte arquitectònic d’arranjament de la riera 
i el de l’ampliació de l’escola del Bosquet, la millora en el manteniment dels espais públics, la creació d’un programa de 
suport rural o la continuació de la fita aconseguida l’any passat de destinar el 0,7% de la despesa municipal a la cooperació 
internacional. A tot això caldrà sumar l’inici de les obres dels 61 habitatges públics de Can Doctor i de l’escola pública de 
la Serreta dutes a terme per la Generalitat. Aquest serà, doncs, un exercici que culminarà una part important de l’obra de 
govern duta a terme d’aquest mandat.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR Ladran...luego, cabalgamos

web:  www.ciu.info     visites a hores convingudes: www.unio.org/alella

Resulta deleznable ver como desde los partidos que ejercen la responsabilidad del gobierno municipal se ha distorsionado, maliciosamente 
(aunque ellos no dudarían en calificarlo de “barriobajero y matón”), la denuncia realizada por el PP en relación a la adjudicación de las 
obras de la perrera. No han dudado para ello en utilizar a los propios funcionarios municipales y a sus representantes sindicales para atacar 
al PP. Para ellos todo vale con tal de conseguir la eliminación, creemos que de momento sólo política y no física, del contrincante, sobre 
todo si se trata del PP. Vaya por delante nuestro máximo respeto y consideración para todos los funcionarios de nuestro Ayuntamiento a los 
que nunca hemos querido ver en entredicho…bastante tienen ya con tener que soportar a algunos de los políticos que les dirigen. Nuestra 
denuncia tenía nombre y apellidos: los políticos responsables de la adjudicación de esa obra, en concreto aquel que firma las adjudicacio-
nes…el alcalde de ERC, señor Francisco. Ni hemos utilizado a la prensa ni hemos cuestionado la honorabilidad del colectivo de empleados 
municipales. Por cierto, EL PERIODICO es un medio cuya política editorial responde más a patrones socialistas o republicanos que a los 
principios que encarna el PP. Desde el día 13 de noviembre se nos está ocultando por parte del alcalde la documentación que solicitamos 
para poder averiguar si las obras de la perrera constituyen un caso aislado o, por el contrario, un episodio entre muchos. En lugar de ofrecer 
transparencia han optado por descalificar, crispar e insultar, utilizando, sin reparo ni sonrojo, a los funcionarios. Es la política del despiste, 
del hacernos mirar a otro lado mientras siguen con sus trapicheos. En ERC si existe “tandem”, el formado por la pareja Ayza-Francisco, 
que “tanto monta, monta tanto”, en su casa, en su partido y ¿quizá también en el Ayuntamiento? Desde el PP queremos desear a todos los 
alellenses unas muy FELICES FIESTAS Y UN PRÓSPERO AÑO 2007, que esperamos nos traiga un nuevo gobierno al pueblo.
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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 .

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

- Veu, això, abans, era molt lleig. Entrava l’última llum del capvespre, es veia el sol esvaint-se, i tot s’envernissava de color daurat, un 
color com melangiós, com de prometença que l’endemà tornaria la llum ben plena. I poc a poc, entre els bessals d’aquests arbres, la 
foscor augmentava i els cants dels ocells semblaven donar comiat. 
- Quin horror!
- En canvi ara, amb aquests blocs immensos que el govern anterior va edificar a l’entrada del poble, tot això, ha canviat, sortosament. Ara tot és d’una 
foscor uniforme, consistent. S’han acabat els efectes tan exquisits que feia la llum, tan joguiners i joc seriosos. Ara ve de cop la foscor i fora panplines. 
- Té raó, que bonica és aquesta foscor que no deixa lloc a dubtes. És una foscor, i s’ha acabat!
- Anirem pujant i li ensenyaré quelcom que li agradarà més. Miri aquests blocs de ciment, tan ben aliniats amb tots els forats que seran 
les finestres. Quina simetria! Que perfecte la distància entre un forat i un altre! Quina sensació d’ordre! De solidesa!
- El veig molt emocionat, amic meu!
- I aquestes grues tan esveltes...! Perdoni però no puc seguir perquè ploraria d’emoció...
- Au, tranquilitzis. I què hi havia aquí, abans? 
- Res, una futilesa. Això havia sigut un verger on s’hi plantaven vares de nard perfumades, allà hi havien uns llacs on hi suraven uns 
nenúfars que donaven flors grogues i rosades. Res, tot plegat una porqueria. 
- Sap què li dic. Doncs que ha nascut una nova poesia en aquest poble i que el govern anterior té el gran mèrit de ser-ne l’autor.

Una nova poesia

Un dels simptomes més clars de l’esgotament social es l’abstenció i el vot en blanc de les darreres eleccions al Parlament. La gent 
està cremada a base de debats interminables, farta de maniqueismes, excessius debats grandiloqüents i carregats de pólvora, de 
lluites per adquirir protagonisme dins l’espai mediàtic i tot això i més, sense poder-se recuperar de l’esgotament de l’etapa del 
trencament de l’hegemonia convergent per part de Pasqual Maragall, la majoria absoluta d’Aznar i l’aprovació de l’Estatut. La 
cirera d’aquesta situació la posava en Mas prometent l’Apocalipsis si el Tripartit guanyava, malgrat tres anys de gestió més que 
acceptable que portava a una reacció adversa o a una desmobilització d’un electorat propi del que ja no està per segons què. Ara 
Montilla te a les seves mans el remei que molts sectors socials agrairan. Amb ell la política es tornarà callada i austera, potser 
avorrida i per alguns somnolenta però destil·lant tranquil·litat. I aquest clima ens convé per afrontar les properes eleccions muni-
cipals per que no siguin considerades com un altre round o l’hora de la venjança. Hem de recuperar la confiança de la ciutadania 
en els polítics. Potser ens caldrà molt de temps a nivell nacional o estatal però amb un missatge des de un municipalisme clar i 
honest estic segur ens retrobarem. A les municipals els ciutadans voten als seus alcaldes, no busquen el futur del país, sinó la ges-
tió del poble o ciutat on viuen i, matisant, voten més a la persona que al partit. Desitjaria que no es tornés a repetir lo que molta 
gent esperava a les eleccions del 2003 que esdevingueren en fets extrapolables quan l’únic sentit dels comicis municipals son els 
d’escollir qui administrarà el futur immediat del seu poble, malgrat que tingui la impressió que alguns ideòlegs de trinxera no es 
donen compte que el sentit comú entre el ciutadans està molt estès, tant com la falta de credibilitat de la política en general.               
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pal i en sòl d’equipaments que podia albergar la instal·lació, i 
promet estudiar altre cop la situació en el moment que s’hagi 
de plantejar l’execució del nou museu.

El regidor Fede Moraleda (ICV) considera aquestes parau-
les un “error gravíssim” i un exemple de com, al seu parer, 
es malbaratarien les energies i l’economia municipal “perquè 
qualsevol altre govern traurà l’obra d’allà i s’hauran perdut 
molts diners, i tot per no discutir-ho” amb les altres forces. 

La regidora Annerose Bloss (PP) manifesta que el proce-
diment d’adjudicació del contracte d’obres per procediment 
negociat sense publicitat hauria permès desglossar el cost 
dels treballs com si de tres obres diferents es tractés. Bloss 
considera que la tramitació legal i regular dels expedients 
d’adjudicació d’obres hauria estat “intencionadament arran-
jada a favor d’un sistema de contractació paral·lel en benefici 
dels empresaris escollits, sempre en perjudici de la lliure con-
currència a la contractació pública i de l’interès general”. 

L’alcalde demana al secretari que aclareixi el procedi-
ment seguit en aquest cas i, acte seguit, es remet a les seves 
paraules, tot entenent que es tracta d’actuacions diferents. 
Per aquest motiu, l’alcalde troba “improcedent que acusin 
persones o funcionaris s’haver-se pogut beneficiar d’aquesta 
adjudicació”. 

El regidor d’ICV, Fede Moraleda, es declara convençut de 
l’honorabilitat del personal i qualifica de “supèrflua i inneces-
sària” la insinuació feta per la regidora popular.
S’aprova la proposta amb els vots a favor (11) de ERC-LG, 

Lliga Social, PSC, CiU i ICV i l’abstenció (2) del PP. 

3· Proposta de la Regidoria de Sostenibilitat sobre pròrroga 
del contracte del servei de recollida de residus sòlids urbans. 
El regidor de Sostenibilitat, Àlex Asensio (ERC-LG), proposar 
prorrogar un any més el contracte administratiu a  l’empresa 
Mare Nostrum pel servei de recollida de residus sòlids ur-
bans, tal i com recollia el concurs públic aprovat el 2004.
S’aprova per unanimitat.

4· Proposta de la Regidoria de Sostenibilitat sobre l’aprova-
ció del text refós de la segona modificació puntual del Pla 
General en l’Àmbit de Cal Doctor.
El regidor de Sostenibilitat proposa l’aprovació del Text Refós 
de la segona modificació del Pla General a l’àmbit de Cal 
Doctor, per indicació de la Direcció General d’Urbanisme, 
per tal d’ajustar la densitat màxima de l’àmbit a 44,60 habi-
tatges per hectàrea, enlloc dels 45 inicialment aprovats. Es 
tracta d’una correcció merament formal, ja que el nombre 
d’habitatges que s’hi construiran segueix sent el mateix que 
es va aprovar: 170, inclosos els de promoció pública.
S’aprova per unanimitat.

PLE EXTRAORDINARI DEL 13 DE NOVEMBRE 

1· Proposta de la Regidoria de Sostenibilitat de resolució 
de l’expedient sancionador d’infracció urbanística núm. 
71/2006.
El titular de l’Àrea, Àlex Asensio (ERC+LG), proposa la im-
posició d’una sanció econòmica de 30.001€ a la societat 
Meadow 2003 com a responsable de la tala de 58 arbres 
inclosos dins el Pla Especial del Patrimoni Històric, Artístic i 
Ambiental d’Alella, com a part del jardí d’una finca protegida 
pel Catàleg de Patrimoni. La resolució de l’expedient sanci-
onador obliga a la propietat a reposar tots els elements aba-
tuts, i és complementària a la tramitació del corresponent 
expedient de disciplina urbanística.

El regidor de Sostenibilitat explica que els fets van ser 
detectats per la Policia Local i que van donar peu a l’obertura 
immediata del corresponent expedient, que els ha tipificat 
com a constitutius d’una infracció molt greu, bo i haver ad-
mès durant el procés alguna de les al·legacions plantejades 
per la propietat. 

El regidor Fede Moraleda (ICV) manifesta que està d’acord 
amb la sanció econòmica, si bé es declara “preocupat per la 
lentitud amb què s’ha actuat ja que la situació ideal hauria 
estat intervenir quan es va tallar el primer arbre”. 

L’alcade, Andreu Francisco (ERC+LG), manifesta que la 
voluntat del govern és detectar les coses abans no passin, 
però que és difícil per les dimensions del municipi. En aquest 
sentit, recorda que des de gener de 2006 existeix la figura 
d’inspector de via per evitar i documentar possibles infracci-
ons urbanístiques. 
S’aprova la proposta amb els vots a favor (11) d’ERC-LG, 

PSC, Lliga Social, CiU i ICV i l’abstenció (2) del PP. 

2· Proposta de la Regidoria de Sostenibilitat sobre sol·licitud 
de subvenció per a la construcció d’un centre d’acollida 
d’animals de companyia.
L’alcalde, Andreu Francisco (ERC-LG), explica que es porta a 
l’aprovació del ple la petició d’una subvenció al Departament 
de Medi Ambient per cobrir el cost de les obres de cons-
trucció del nou centre d’atenció d’animals domèstics de Can 
Magarola, tal com estableix l’ordre de subvencions publicada 
el 16 d’octubre publicada al DOGC. 

El regidor Salvador Artés (CiU) creu que “la gossera mu-
nicipal al costat del museu no és gens oportuna” si es vol 
revaloritzar la Masia Museu Can Magarola fent un gran espai 
sobre el vi d’Alella. La regidora Carme Tort (CiU) considera 
que, aprofitant la subvenció, es podria fer el trasllat de l’equi-
pament darrera de la Masia. 

L’alcalde afirma que era l’únic espai de propietat munici-
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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
93 555 25 00

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 10,30 a 13,30h 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 10 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

COMAFOSCA NODE D’ART I PENSAMENT
93 540 87 23
Dj. i dv. de 17 a 21h · Ds. de 10 a 14 i 17 a 22h
Dg. de 10 a 14h · Festius tancat

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 
Hores a convenir www.unio.org/alella

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: GENER

01 dilluns  MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
06 dissabte BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83
07 diumenge BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83
13 dissabte GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08
14 diumenge GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08
20 dissabte MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
21 diumenge MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
27 dissabte BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83
28 diumenge BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83

Si voleu informació sobre 
els torns de guàrdia de 

les farmàcies del Masnou, 
truqueu als telèfons:

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

·····························
93 555 04 03

· contestador automàtic ·

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2007
Mercat municipal 1r. trimestre    15.01.2007   a   14.03.2007
Mercat municipal 2n. trimestre    13.04.2007   a   12.06.2007
Mercat municipal 3r. trimestre    16.07.2007   a   17.09.2007
Mercat municipal 4t. trimestre    15.10.2007   a   14.12.2007
Taxa recollida escombraries habitatges    02.03.2007   a   02.05.2007
Taxa recollida escombraries comercial    02.05.2007   a   02.07.2007
Taxa servei de cementiri municipal    02.02.2007   a   02.04.2007
Taxa per entrada de vehicles - guals    02.02.2007   a   02.04.2007
Impost sobre vehicles de tracció mecànica   02.03.2007   a   02.05.2007
Impost Béns Immobles-urbana (no domiciliat)   02.04.2007   a   04.06.2007
IBI (1ª. fracció domiciliat)           01.06.2007
IBI (2ª. fracció domiciliat)           02.11.2007
Impost Activitats Econòmiques    03.09.2007   a   05.11.2007
Impost Béns Immobles-rústica    03.09.2007   a   05.11.2007




