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El maig de 2004 tancàvem un acord amb la consellera 

Marta Cid per introduir l’ampliació de l’escola del Bosquet en 

l’agenda de la Generalitat i reduir l’aportació econòmica de 

l’Ajuntament a 541.000€. Aconseguíem així un pacte que 

havia estat impossible amb els anteriors responsables del 

Departament d’Educació. No obstant això, mancava encara 

aconseguir el sòl necessari per poder dur a terme l’ampliació, 

malgrat el que altres havien volgut fer creure.

El desembre de 2003 obríem la negociació amb les propietats 

de Can Serra i de Can Calderó per millorar la modificació 

urbanística duta a terme per l’anterior govern, tot establint 

com un dels objectius la cessió del sòl per a l’escola. El nou 

acord contemplava la cessió “anticipada” del sòl, supeditada a 

la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de l’aprovació 

definitiva de la modificació. 

El 22 de novembre de 2006 es produïa la publicació al DOGC 

i, finalment, a principis de febrer, hem escripturat els 2.184 

m2 de sòl. A finals de mes, el Ple municipal farà la cessió a 

la Generalitat; darrer requisit per posar en marxa l’engranatge 

del Departament d’Educació. Tot seguit, el Departament 

encarregarà la redacció del projecte arquitectònic, per tal de 

procedir a la construcció del nou edifici. 

El proper mes de maig acabarem el mandat, havent arrencat 

les obres de l’escola bressol municipal i de l’escola de la Serreta 

de dues línies, i amb la redacció del projecte d’ampliació de 

l’escola del Bosquet damunt la taula.
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OBRES PÚBLIQUES

ELS TERRENYS PER A L’ESCOLA 
PASSEN A LA GENERALITAT 
···························································································
El 24 de gener es va fer els treballs d’afitament i topografia del 
terreny de Can Serra i a principis de febrer l’Ajuntament va obtenir 
la titularitat dels 2.184 m2 de sòl per ampliar l’escola.
···························································································

A principis de febrer, l’Ajuntament va 
signar l’escriptura de cessió de 2.184 
m2 de sòl provinents de Can Serra, que 
ja són de propietat municipal. 

Aquest solar acollirà l’ampliació 
de l’edifici de l’Escola Fabra del Bos-
quet. D’aquesta manera, es podrà dur 
a terme la unificació de tots els cursos 

de primària, que actualment es troben 
repartits entre els edificis del Bosquet 
i del poble. A més d’alliberar l’antic 
edifici, l’ampliació hauria de permetre 
guanyar espais que actualment estan 
ocupats per aules per destinar-los a 
altres usos, com ara gimnàs, aula de 
música o biblioteca.

Els treballs topogràfics i el fitament del terreny es va efectuar el passat 24 de gener. 

Ampliació: 2.184 m2

El terreny cedit es troba situat dar-
rere del centre educatiu actual. Per 
accedir-hi, s’ha previst obrir una nova 
vialitat des del carrer de les Heures, 
així com un accés per a vianants amb 
escales a través de Can Calderó. 

Un cop cedit el sòl a la Generalitat, 
correspondrà al Departament d’Educa-
ció encarregar el projecte constructiu i 
desplegar l’acord subscrit amb l’Ajun-
tament l’any 2004. Segons aquest 
pacte, l’Ajuntament limita la seva 
aportació econòmica a 541.000€. Per 
la seva banda, el govern català es com-
prometia a iniciar els tràmits i gestions 
necessaris per a la desafectació de 
l’edifici del carrer de Ferran Fabra com 
a instal·lació escolar, en el moment 
que concloguin els treballs de l’obra i 
aquesta sigui recepcionada per l’Ajun-
tament. 

El proper 15 de febrer, l’alcalde 
d’Alella, Andreu Francisco i el regidor 
d’Educació, Jaume Ponsa es reuniran 
amb el director general de Centres Edu-
catius de la Generalitat de Catalunya, 
Camil Fortuny, per concretar el calen-
dari de les diferents fases del procés. 

Els treballs topogràfics van servir per delimitar el terreny de Can Serra.
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HISENDA

···························································································
L’Ajuntament va aprovar el 28 de desembre el pressupost per a 
l’exercici 2007, un any marcat per les eleccions municipals del 
27 de maig. Per aquest motiu s’ha fet un pressupost de continuïtat 
que pugui mantenir l’activitat i continuar els projectes engegats 
com la piscina municipal i l’escola bressol, entre d’altres. 
···························································································

El ple de l’Ajuntament va aprovar per 
a l’exercici 2007 un pressupost de 
12.989.769€ amb l’abstenció de CiU 
i el vot favorable de la resta de grups 
polítics. Els dos regidors del Partit 
Popular no van assistir a la sessió 
plenària que es va celebrar el 28 de 
desembre. Aquesta quantitat suposa 
un increment del 11,7% respecte el 
pressupost de l’any 2006. 

La xifra dels ingressos corrents 
es manté respecte l’any 2006 amb 
un total de 8.841.000€. L’Impost de 
Béns Immobles (IBI) manté el seu va-
lor real degut a la reducció del coefi-
cient del 0,80 de l’any 2006 respecte 
al 0,76 per al 2007. Aquesta taxa sig-
nifica gairebé el 36% dels ingressos 

municipals corrents amb un total de 
3.168.000€. L’Impost sobre l’Incre-
ment del Valor de Terrenys, la plusvà-
lua, aportarà 832.000€ a les arques 
municipals. Aquesta xifra s’ha reduit 
en prop d’un terç respecte l’any anteri-
or encara que continua com a tercera 
font d’ingressos. En el mateix capítol 
d’ingressos hi ha els de la taxa de la re-
collida i el tractament de les deixalles. 
Es preveu recaptar 575.000€ mentre 
que el cost de donar aquest servei és 
de 708.000€. La diferència continua 
mantenint-se en el 18,8% que es fi-
nança per la resta d’ingressos.  

Les principals inversions previstes 
per aquest any són l’adquisició de pa-
trimoni públic de sòl per a la creació 

EL PRESSUPOST MUNICIPAL TÉ 
VOLUNTAT DE CONTINUÏTAT

d’habitatge social, la construcció de la 
piscina i de l’escola bressol municipal, 
la posada en funcionament de l’Escor-
xador com a seu de la Policia Local, 
i els projectes per a l’arranjament del 
passeig de la riera, les intervencions 
en la carretera BP-5002 per a la con-
nexió amb el Canonge, l’arranjament 
de l’accés a Can Comulada i la plaça 
del carrer Avet i la substitució de la 
tercera fase de l’enllumenat d’Alella 
Parc. 

Les inversions continuen amb pro-
jectes duts a terme per la Generalitat 
de Calunya i la Diputació de Barcelona 
com la construcció de l’escola La Ser-
reta, la construcció d’habitatge social 
a Cal Dotor i la connexió entre el car-

DISTRIBUCIÓ RECURSOS MUNICIPALS
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rer Guilleries i l’avinguda Badalona.
La despesa corrent es concentra 

en les àrees d’Administració i Mante-
niment. En la primera, que inclou la 
despesa de personal, es compta amb 
una plantilla de 80 treballadors entre 
funcionaris i laborals més uns 20 mo-
nitors esportius i professors de l’escola 
d’adults. D’aquesta forma la mitjana 
és de 8,9 treballadors per cada 1.000 
ciutadans. En l’àrea de Manteniment 
cal destacar l’externalització i siste-
matització del manteniment de les 
principals zones verdes i la jardineria 
del municipi.

Pel que fa a partides concretes, 
el pressupost contempla les gestions 
per millorar quatre parcs infantils, la 
creació i posada en marxa del Pla Lo-
cal de Dones, la posada en marxa del 
Pla Estratègic de Turisme, la consoli-
dació del Festival d’Estiu, la posada 
en funcionament d’un programa de 
suport rural, millores en les línies de 
transport urbà, la potenciació de sis-
temes d’informació a la ciutadania, la 
implantaicó de senyalització comer-
cial i continuar amb les gestions per 
aconseguir un centre de dia per a la 
gent gran del municipi.   

Pel que fa a l’endeutament muni-
cipal, enguany es preveu amortitzar 

528.000€. També es preveu acudir 
al finançament extern per a la cons-
trucció de l’ampliació de l’escola del 
Bosquet per un import de 541.000€. 
A 31 de desembre de 2006, el deute 
era de 1,8 milions d’euros, un 56% 
inferior del de l’inici del mandat. En 
el mateix ple, el govern i l’oposició, 
van acordar unificar el criteri sobre la 
destinació del 0,7% del pressupost 
que es va aplicar per primera vegada 
l’any 2006. 

El govern també va recolzar dues 
propostes d’ICV que es van incorporar 
en l’Àrea de Serveis Socials. 

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL  (en milions d’euros)
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2007
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·································································
L’endeutament acumulat és un 56% 
inferior que a l’inici del mandat.
·································································
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MEDI AMBIENT

S’EDITEN TARGETES PER ANAR 
A LA DEIXALLERIA

La Mancomunitat de Serveis d’Alella, El 
Masnou i Teià ha editat 29.500 targetes 
per als usuaris de la deixalleria. En el 
cas d’Alella se n’han encarregat 6.900, 
dues per cada habitatge. Les targetes es 
poden recollir a la deixalleria de dimarts 
a dissabte de 10.30 a 13.30h i de 16 
a 19.30h, i diumenge de 10 a 13.30h, 
entre el 17 de febrer i el 15 d’abril.

Les targetes duen impresa l’adreça 
postal del domicili i un codi de barres 
identificatiu vinculat a una base de da-
des. Aquesta iniciativa, que ha rebut el 
suport econòmic de la Diputació, elimi-
narà la possibilitat d’error en la intro-
ducció de dades en un moment en què 
els tres ajuntaments de la Mancomuni-
tat han habilitat descomptes en la taxa 
de la brossa per als usuaris habituals.

D’aquesta manera, la Mancomuni-
tat pretén agilitar la recollida i gestió de 
dades per part del personal de la dei-
xalleria, la qual cosa revertirà en una 
millora del servei i un estalvi de temps 
per als usuaris. 

El sistema informàtic i l’aparell lec-
tor del codi de barres ja estan plena-
ment operatius, i l’objectiu de la Man-
comunitat és que a 
partir d’abril tothom 
operi únicament amb 
la targeta.

Per la seva part, 
l’Àrea de Sostenibili-
tat ha enllestit un me-
canisme per emetre 
targetes provisionals 
per aquelles persones 
que es trobin en pro-
cés d’empadronament. 

MÉS DE 800 TONES
Per segon any consecutiu, els residus 
portats a la deixalleria pels alellencs 
han superat les 800 tones. Les frac-
cions domèstiques han augmentat de 
342 tones a 362 tones en relació a 
2005. En canvi els usuaris industrials 
comercials han reduït les seves entra-
des en 55 tones.

···········································································································································
Les targetes es repartiran a les instal·lacions de la deixalleria entre el 17 de febrer i el 15 d’abril.
···········································································································································

2 ANYS DE MATÈRIA ORGÀNICA
El passat 13 de gener, l’Àrea de Soste-
nibilitat va celebrar el segon aniversari 
de la recollida de la fracció orgànica de 
la brossa amb una actuació infantil a 
Can Lleonart. La festa estava justifica-
da: ja que si bé le poble té 200 ha-
bitants més, el 2006 Alella va portar 
a la incineradora de Mataró un 18,5% 
menys de rebuig que l’any 2004.

Paral·lelament, els alellencs han 
incrementat la recollida selectiva de 
residus orgànics, en passar de 475 a 
625 tones de gran qualitat. La mitjana 
d’impropis detectats es troba per sota 
del 10%, la qual cosa situarà la devo-
lució al municipi per part de la Gene-
ralitat en concepte de retorn de cànon 
entre els 14.000 i els 19.000€. 

El 2006 també va créixer la xarxa 
de compostatge casolà: ja són 116 les 
famílies que gestionen la seva matè-
ria orgànica en compostadors. El seu 
esforç ha permès reutilitzar unes 130 
tones de matèria orgànica que l’Ajunta-
ment s’ha estalviat de recollir i tractar. 
Aquestes 130 tones d’orgànica s’han 
convertit en 40 tones d’adob.

L’activitat infantil “Marremangu” es va celebrar en motiu del segon aniversari de la FORM.
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PATRIMONI

En els darrers mesos, l’Àrea de Soste-
nibilitat ha ordenat tres prospeccions 
arqueològiques de caràcter preventiu 
abans d’autoritzar obres, i n’ha impul-
sada una quarta en sòl públic que re-
met a època romana. 

A finals de novembre, l’Ajuntament 
va encarregar a l’empresa de serveis 
al patrimoni Actium SL la supervisió 
dels moviments inicials de terra al vol-
tant de l’Antic Escorxador Municipal, 
que acollirà la seu de la Policia Local. 
Fruit d’aquests treballs, es va netejar 
i documentar gràficament un tram de 
19 metres de longitud d’una mina de 
finals del segle XIX de la qual no es 
tenia constància. Es tracta d’una mina 
bancada, és a dir, amb parets revesti-
des i el sostre fet amb maó. La solera 
presenta un petit canal ceràmic que 
condueix l’aigua pel centre, amb un 
pendent de l’1%.

A mitjan desembre, l’Ajuntament va 
ordenar també la documentació arque-
ològica de diverses restes que han apa-

L’AJUNTAMENT EXCAVA UN 
JACIMENT ROMÀ DEL SEGLE III 

regut al pati de la finca privada de Cal 
Baró, durant les obres de rehabilitació 
de la masia. En aquest cas, les restes 
corresponen a una sitja d’època medie-
val, diversos murs dels segles XVI i XVII 
i una mina de principis del XIX. 

Recentment, la Direcció General 
de Patrimoni de la Generalitat ha au-
toritzat l’Ajuntament per excavar unes 
restes romanes en el bosc del camí de 
la Carena. El jaciment estava seccionat 
per una pista forestal i, per tant, ex-
posat a un procés d’erosió progressiu, 
motiu que ha empès a documentar-lo 
per evitar-ne la pèrdua definitiva. L’ex-
cavació ha tret a la llum una sitja i una 
fossa rectangular de més de 2 metres 
de llargada que probablement també 
correspon a una estructura d’emma-
gatzematge. Així mateix, s’han recu-
perat abundants fragments de vaixella, 
àmfores, restes de fauna i elements 
de ferro i bronze. Segons l’arqueòleg 
Josep Font, aquests materials, que ben 
probablement corresponen a un petit 

···························································································
S’han trobat restes de diferents èpoques a l’Antic Escorxador, a 
Cal Baró, en el bosc del Camí de la Carena i a Cal Doctor. 
···························································································

assentament romà de caràcter agríco-
la, permetrien datar l’hàbitat al voltant 
el segle III dC.

Aquestes tres intervencions se 
sumen a l’efectuada el passat mes 
d’abril a Cal Doctor pel Servei d’Ar-
queologia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Aleshores, l’Àrea de 
Sostenibilitat va condicionar la llicèn-
cia d’obres a la realització d’un treball 
previ de prospecció i documentació 
arqueològica. S’hi van practicar un 
total de set cates, que van servir per 
localitzar una antiga mina d’aigua del 
segle XIX i restes ceràmiques d’època 
moderna fora del seu context original, 
ja que haurien estat dipositades en 
aquest àmbit per l’arrossegament de 
l’aigua de la riera.

Mina bancada de finals del segle XIX, a l’Escorxador.

Jaciment romà del camí de la Carena.
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URBANISME

Des de 2003, l’Àrea de Sostenibilitat 
ha extremat les mesures de control i 
seguiment sobre les obres i les pro-
mocions urbanístiques. Fruit d’aquest 
treball, l’any 2006 es van tramitar 68 
expedients de disciplina urbanística -
un més que el 2005-, 38 dels quals es 
van tancar satisfactòriament després 
d’esmenar la causa o procedir al seu 
enderroc. La resta d’expedients seguei-
xen en curs i en alguns casos han do-
nat també peu a l’obertura de la via 
sancionadora per tal de restituir la rea-
litat física alterada.

En total, l’any passat es van pro-
cessar 1.355 escrits adreçats a Ur-
banisme, entre els quals es comptem 
105 sol·licituds de llicències d’obres 

L’AJUNTAMENT APLICA LA VIA SANCIONADORA PER 
CORREGIR FALTES URBANÍSTIQUES
···········································································································································
El 2006 es va cloure amb 39 llicències per a nous habitatges, la xifra més baixa des de 1999. 

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

majors, 178 d’obres menors i 81 assa-
bentats. No obstant aquests números, 
només en 39 casos es tracta de nous 
habitatges, la xifra més baixa des de 
1999 després d’enllestir-se les promo-
cions de Can Vera, Sot del Marquès i 
Cal Doctor. 

Tampoc s’ha baixat la guàrdia pel 
que fa a les ocupacions de via públi-
ca amb contenidors, sacs i materials 
d’obres. La corresponent ordenança re-
guladora estableix la necessitat de sol-
licitar l’autorització a la Policia Local 
i als serveis tècnics d’Urbanisme per 
tal de racionalitzar al màxim el temps 
d’ocupació i garantir la seguretat vial. 
El 2005 se’n van comptabilitzar 140 
casos i el 2006, 153. Ara bé, només 

es va demanar permís en 79 casos; 
per la qual cosa va ser necessari actuar 
d’ofici i aplicar la multa pertinent, que 
ascendeix a 200€,en 74 ocasions. 

El balanç ha estat més positiu pel 
que fa a l’estat de neteja i manteni-
ment de solars sense edificar. Després 
de tres anys de molta insistència, ati-
ada pel risc d’incendi, es constata un 
augment de la consciència i la res-
ponsabilitat dels propietaris: els 115 
requeriments instats per l’Àrea de Sos-
tenibilitat el 2005 s’han reduït a 39 
el 2006. No obstant això, si detecteu 
qualsevol parcel·la que no compleix les 
degudes condicions d’ornat i salubritat 
podeu trucar al 93 555 24 51 o notifi-
car-ho a sostenibilitat@alella.cat

Tot i no estar contemplat en el Pla 
Parcial de Cal Doctor, l’Àrea de Sos-
tenibilitat va pactar amb la societat 
urbanitzadora, Yonet SA, la necessitat 
de substituir les antigues reixes de la 
Coma Fosca per un nou sistema de re-
collida i conducció d’aigües pluvials.

Les obres es faran per trams i s’ini-
ciaran el 29 de gener. Es calcula que 
els treballs d’obertura, substitució i 
pavimentació de la canonada situada 
sobre l’eix central del vial tinguin una 
durada màxima d’11 setmanes. Du-
rant aquest temps la calçada es reduirà 

COMENCEN LES OBRES DE DRENATGE 
DE LA RIERA COMA FOSCA
···························································································
L’Ajuntament va obligar la promotora de Cal Doctor a canalitzar de nou la 
riera, entre els Escolapis i el torrent de Can Comulada.

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

a un sòl sentit de circulació, per la qual 
cosa s’instal·larà un semàfor provisio-
nal per al pas alternatiu de vehicles. 

També ben aviat, s’iniciaran els tre-
balls de substitució de part de l’arbrat 
i de construcció i eixamplament de la 
vorera des del Jardí de la Blanca fins a 
Cal Governador; així com l’adequació 
de diversos passos de vianants. 

RIERA COMA FOSCA

RIERA COMA FOSCA

Can Cinto

Torrent Can Comulada

Av.Bononat de Comulada

Av. Jaume Rius i Fabra

Eduard Serra

1r tram (2 setmanes)
2n tram (3 setmanes)
3r tram (3 setmanes)
4t tram (3 setmanes)
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LLIUREN ELS PREMIS DEL CONCURS DE PESSEBRES
El 13 de gener es va fer públic el vere-
dicte del concurs de pessebres. En ca-
tegoria infantil, els nens i nenes inscrits 
van elaborar totes les peces de forma 
artesanal, utilitzant diversos materials. 
En categoria familiar, el primer premi ha 

L’ORQUESTRA SIMFÒNICA DE SANT CUGAT OBRIRÀ 
EL FESTIVAL D’ESTIU 2007 

El dissabte 30 de juny s’inaugurarà la 
tercera edició del Festival d’Estiu Alella 
amb l’Orquestra Simfònica de Sant 
Cugat, que interpretarà Somni d’una 
nit d’estiu de Mendelssohn. Aquest 
títol dóna aixopluc a dues obres que 
es porten a escena de forma conjun-
ta: l’obertura composta el 1826, quan 

Mendelssohn tenia 17 anys, i la músi-
ca per a escena sobre la comèdia de 
Shakespeare per a dues sopranos, cor 
de veus blanques i orquestra simfòni-
ca. A més de l’obertura, aquesta obra 
consta de 13 peces musicals, entre els 
quals destaquen el nocturn i la marxa 
nupcial. L’Orquestra Simfònica de Sant 

···························································································
La formació musical interpretarà ‘Somni d’una nit d’estiu’ de Mendelssohn.

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

estat un any més per a Jacint Roqueta, 
que va reproduir masies i indrets d’Alella 
com Can Lleonart, la parròquia o Can 
Magarola. La família Camps-Marsal va 
recórrer a la fotografia i la família Milian-
Llauradó va fer servir pasta i llegums. 

Pel que fa als pessebres col·lectius, 
l’Escola Fabra va idear un pessebre fu-
turista, l’Escola Santa Maria del Pino va 
introduir els quatre elements -terra, foc, 
aigua i aire- i el Centre Ocupacional La 
Gavina va fer un cojunt tradicional. 

Cugat, que es va formar l’any 1991, 
torna als Jardins del Marqués després 
que l’any 2004 interpretés l’opereta La 
vídua alegre en la primera edició del 
Festival d’Estiu Alella.

El director-fundador del conjunt és 
Josep Ferré, que ha dirigit en escenaris 
operístics de tota Europa.

GRUP A: INFANTIL

1r premi  LLUÍS CAÑELLAS GARCÍA
2n premi  SERGI VILLANUEVA SÁNCHEZ
3r premi LAIA GONZALO I ONA FRANCISCO

GRUP B: FAMILIAR

1r premi  JACINT ROQUETA MAS
2n premi  FAMÍLIA CAMPS MARSAL
3r premi FAMÍLIA MILIAN LLAURADÓ

GRUP C: ENTITATS

1r premi  ESCOLA FABRA
2n premi  SANTA MARIA DEL PINO
3r premi CENTRE OCUPACIONAL LA GAVINA
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UN NOTABLE PEL SERVEI DE 
TRANSPORT PÚBLIC
El febrer de 2006 va posar-se en mar-
xa un nou servei de transport urbà en-
tre Alella i Teià. Un any després, s’ha 
portat a terme una anàlisi entre els 
usuaris del servei de transport públic. 
L’estudi es va realitzar el 28 de novem-
bre entre 1.093 viatgers dels dos au-
tobusos. D’entre aquests, 479 van ser 
enquestats. Els resultats mostren que 
el 24% dels usuaris són d’Alella, se-
guit per Teià i Barcelona amb un 20% 
cadascún. Un 13% de passatgers són 
del Masnou, un 11% de Badalona i un 
12% resideix a d’altres municipis del 
Maresme. Pel que fa al tipus de bitllet 
utilitzat, un 89% fa servir el títol inte-

grat mentre que un 9% el senzill. Els 
enquestats valoren amb un 7,5 aques-
ta línia que va iniciar-se fa un any. 

L’ALELLA I EL TEIÀ EXPRÈS
Les línies d’autobús d’Alella Exprès 
i Teià Exprès, que uneixen el centre 
d’aquestes poblacions amb el port del 
Masnou, també han estat analitzades.
En l’Alella Exprès un 44% dels usuaris 
són del municipi mentre que un 20% 
són de Barcelona i la resta d’altres mu-
nicipis del Maresme i el Barcelonés.  A 
l’autobús d’Alella un 88% dels usuaris 
utilitza títols integrats i la valoració que 
en fan és d’un 6,7.  

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

EL PARC GAUDÍ S’ACTUALITZA AMB 
NOU MOBILIARI INFANTIL 
El Parc Gaudí compta des del mes 
de gener amb dues noves instal-
lacions per als més menuts del 
municipi. Aquest acció, portada 
a terme per l’Àrea de Serveis Ur-
bans, s’engloba dins del projecte 
de millora d’aquests espais que ha 
engegat la Comissió de Parcs i Jar-
dins formada en el marc del Pro-
jecte Educatiu del Poble d’Alella 
(PEPA). El parc del carrer Àfrica va 
ser el primer en arranjar-se i ara 
ha estat el torn del Parc Gaudí. Les 
zones verdes del Canonge, l’Hort 
de la Rectoria i el parc de Na Tri-
nitat són els següents espais on 
s’aplicaran millores com la substi-
tució i instal·lació de nou mobiliari 
i la delimitació clara entre les zo-
nes d’esbarjo. 

13%          EL MASNOU
20%          TEIÀ
24%          ALELLA
12%          ALTRES
11%          BADALONA
20%          BARCELONA

LÍNIA ALELLA-TEIÀ  Municipi de residència

20%          BARCELONA
  7%          EL MASNOU
44%          ALELLA
22%          ALTRES
  7%          BADALONA

LÍNIA ALELLA EXPRÉS  Municipi de residència

NOVA SESSIÓ DEL CLUB DE LECTURA 
I DE L’HORA DEL CONTE 
La Biblioteca Municipal Ferrer i 
Guàrdia organitza una nova ses-
sió del Club de Lectura. La cita és 
el proper 8 de febrer, a les 21h, 
per comentar el recull d’històries 
Si menges una llimona sense fer 
ganyotes de Sergi Pàmies. Durant 
el mes de febrer la Biblioteca ha 
programat una nova activitat, l’Ho-
ra del conte. Mireia Vall serà l’en-
carregada d’una sessió de contes 
que porta com a títol Contes de 
petons, el proper 27 de febrer a 
les 17.30h.

CAL REVISAR LES PALMERES PER 
EVITAR L’ESCARABAT MORRUT   
L’escarabat morrut (Rhynchophorus 
ferrugineus) és un insecte que pot 
afectar greument i provocar-ne la mort 
de diverses espècies de palmeres, en 
especial la palmera canària. En els 
darrers mesos, la plaga ha arribat al 
Maresme. A Alella, l’Ajuntament ja 
ha fet una diagnosi de les palmeres 
públiques sense trobar cap incident, si 
bé s’ha produït ja un cas de palmera 
afectada en una finca particular. 

Tot i que és difícil detectar en els 
seus atacs inicials, els símptomes més 
evidents se solen veure a partir dels 
12 mesos de la infestació: la palmera 
presenta una asimetria de la capçada, 
un decaïment de les fulles i un debili-
tament de l’ull. Segons les indicacions 
del Servei de Sanitat Vegetal de la Ge-
neralitat (93 409 20 90), es recomana 
als propietaris de palmeres que revisin 
periòdicament el seu estat. 



11FEBRER 2007

UNA MICA DE TOT

tindrà lloc un espectacle d’anima-
ció infantil a càrrec del grup País 
de Xauxa. A la tarda, el Casal serà 
l’escenari d’un ball infantil de dis-
fresses amb el grup Plou i fa sol. 
Els participants en aquesta activi-
tat podran anar després en rua fins 
a la plaça de l’Ajuntament, on es 
cremarà el ninot del Carnestoltes. 

L’adjudicació del concurs per a l’es-
porga de l’arbrat viari ha recaigut en 
l’empresa Urbaser, per un import de 
24.900€. Les àrees que es conside-
ren de màxima prioritat perquè són 
vies molt freqüentades o perquè les 

branques són massa llargues són la 
Riera Coma Fosca, entre Can Sans i 
Cal Doctor per la riba esquerra, i entre 
Can Sans i el Governador pel martge 
dret. En aquesta zona es podaran 79 
plàtans i 46 pruneres de fulla verme-
lla. Al Torrent Vallbona es podaran 53 

LA PODA D’ARBRES, AL FEBRER
···························································································
S’adjudiquen els treballs per a la poda de l’arbrat públic per garantir el seu 
estat fitosanitari i evitar que les branques provoquin molèsties.

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

L’Ajuntament va encarregar un estudi 
de l’aforament de vehicles al carrer 
Rector Desplà entre les 9h i les 20h 
dels dies 13, 14, 15 i 16 de desem-
bre. Els resultats de l’estudi indiquen 
que el nivell mig de pas d’un dia feiner 
és d’aproximadament 450 vehicles; 
una xifra considerada molt baixa. Se-
gons les dades de l’aforament, el 96% 
dels vehicles únicament accedeix al 
carrer per transitar, el 0,9% per rea-
litzar tasques de càrrega i descarrega i 
el 3,2% per aparcar-hi, tot i estar pro-
hibit. Les conclusions de l’estudi indi-
quen que és un carrer eminentment de 
pas i poc transitat, de manera que es 
pot restringir l’accés de vehicles sense 
afectar l’activitat comercial del carrer. 

LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT, ILLA DE VIANANTS 
···········································································································································
L’Ajuntament estén les restriccions de trànsit a les tardes dels dies feiners i a tot el cap de setmana. 

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

Aquesta mesura s’aplicarà a partir del 
19 de febrer. 

NOVA ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
La rambla d’Àngel Guimerà i l’Hort de 
la Rectoria comptaran amb una nova 
zona d’estacionament en horari diürn 
reservada a vehicles comercials que 
substituirà el moll de càrrega i des-
càrrega que hi ha davant del Jutjat de 
Pau. El canvi d’ubicació persegueix un 
doble objectiu: augmentar el nombre 
de places d’aparcament a disposició de 
comerciants i transportistes, i garantir 
el pas i la seguretat dels vianants en 
les immediacions de la plaça. Aquesta 
mesura entrarà també en vigor el 19 
de febrer. 

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

tipuanes, mentre als carrers Rosaleda i 
Mediterrània hi ha un total de 26 espè-
cies que també rebran els tractaments 
de manteniment necessaris. S’espor-
garan 10 oms del carrer Guilleries, i 
22 arbres més dels carrers Emili Pòlit 
i Masnou, així com 18 moreres blan-
ques als carrers Duran Xaus i Doctor 
Homs. També es faran treballs de poda 
a 30 arbres de diferents espècies de 
l’avinguda Badalona i els carrers Bal-
mes, Comas i Santa Eulàlia i a la plaça 
de la Gegantona Facunda. També està 
previst podar els arbres de l’interior i 
exterior de l’Escola Fabra, l’Insititut i 
l’arbrat viari de la Serreta. Les restes 
verdes de la poda es portaran a un ges-
tor autoritzat per l’Agència de Residus  
de Catalunya.

TOT A PUNT PEL CARNESTOLTES 
Alella rebrà el Carnestoltes el diu-
menge 11 de febrer. La plaça de 
l’Ajuntament acollirà a partir de les 
11h una xocolatada popular que 
anirà seguida d’un cercavila amb 
els gegants, capgrossos i grallers 
d’Alella. De bell nou a la plaça, 

·································································
En total es podaran més de 700 arbres 
de diferents espècies.
·································································
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Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer. 

ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA Alella a preu de saldo

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR El Gobierno miente

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

Con esa frase España sufrió un vuelco electoral tras el atentado del 11-M cuando el PSOE instrumentalizó los atentados de Madrid para 
conseguir llegar al poder. Su objetivo ya era claro entonces: provocar una nueva “transición” o reconstrucción de España. Para ello dió 
cabida a las reivindicaciones terroristas fundamentales rompiendo el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, sentandose en la 
mesa a negociar con criminales asesinos. Zapatero mintió a los españoles cuando unas horas antes del atentado de Barajas dijo que “en 
un año estaríamos mejor que ahora”, en relación a las negociaciones con ETA y el fin del tiro en la nuca, la extorsión o la “kale borroka”. 
Ahora, con sangre por medio, no da su brazo a torcer y con promesas genéricas y ambiguas insiste en su campaña de descrédito hacia 
el PP, el único partido que sigue defendiendo aquel pacto que acorraló a ETA.  El PSOE no negocia con ETA, simplemente rinde el Estado 
de Derecho a quienes desde la perversión o la patología mental no aceptan el juego democrático ni la realidad de su minoría. El Gobierno 
socialista ya no puede tener crédito. Su presidente Zapatero no tiene palabra. Le ha tomado el pelo un rebaño de asesinos, enemigos de 
todos los españoles y el único responsable es Zapatero y quienes siguen apoyandolo. ¿Cuantas vidas nos costará el próximo disgusto de 
ETA por las negociaciones socialistas? ¿Cuantos muertos habrá en el próximo “accidente”? A ETA sólo se la combate y se la derrota desde 
el Estado de Derecho, con actuaciones policiales y aplicando la Justicia.  También en esa lucha las víctimas del terrorismo deben ser 
escuchadas. No basta con suspender esas oscuras “negociaciones”. Hay que suspender al Gobierno porque éste sí es un Gobierno que 
miente. Sr. Zapatero, déjese ya de palabras huecas, de deseos infinitos de paz, de exceso de talante y vuelva al seno del constitucionalismo 
que nos ha brindado esta democracia. Sr. Zapatero, el único “accidente” en la democracia española es usted.

Recentment s’han iniciat els treballs de substitució del sistema de recollida d’aigües i canalització de la Coma Fosca, ja que la 
canonada actual està obturada des de fa 15 anys. No obstant l’evidència, l’anterior govern va passar per alt aquesta disfunció 
quan va impulsar la urbanització de Cal Doctor.

En canvi, ERC+La Garnatxa, que ja havien presentat al·legacions a aquell Pla Parcial, han forçat l’empresa promotora a assumir 
el cost d’aquesta obra com a càrrega externa al sector, ja que el negoci immobiliari ha de revertir en la millora de l’espai públic.

A més, qualsevol operació urbanística està legalment subjecta a cedir a l’administració el 10% de l’aprofitament mig; és a dir, 
el 10% del teòric benefici de l’operació traduït en metres quadrats de sostre de lliure mercat. 

L’anterior govern municipal va renunciar dos cops a aquest aprofitament. En la modificació urbanística de La Vinya, l’Ajuntament 
es va vendre els 1.116 m2 de sostre que li corresponien a raó de 600 euros/m2; i els 2.450 m2 a què tenia dret a Cal Doctor per 
721 euros/m2 sense que això revertís en habitatge social ni en cap nou equipament.  

La revisió de l’operació urbanística de Can Calderó, afegint-hi el sòl de Can Serra, ha generat un nou aprofitament que el 
govern d’ERC+La Garnatxa ha venut als promotors a 2.279 euros/m2, diners que volem destinar a l’adquisició de l’antiga fàbrica 
de pintures com a patrimoni públic de sòl.

Entre uns preus i l’altre només hi ha dos anys i un govern de diferència. No cal fer gaires números per adonar-se que hi ha 
quelcom que no quadra. O nosaltres ho fem molt bé o els altres ho feien molt malament.



13FEBRER 2007

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

- Li agraden les històries a vostè?
- I tant!
- I les misterioses?
- Encara més!
- Doncs escolti aquesta. Es tracta d’una persona d’uns 50 anys que ha viscut aquí tota la vida i que està envoltada, que parla i que 
discuteix amb persones que parlen català. 
- Fins ara la història no té res de misteriosa, perdoni que li digui. 
- El misteri ve ara: aquesta persona no sap parlar ni escriure el català.
- Però això és incoherent!
- Doncs ella va demanant coherència a les alçades.
- Quan diu alçades vol dir el cel?
- Quan dic alçades vull dir alçades. No volia una història misteriosa? Doncs aquí la té, au. 

Una història misteriosa

Crec que hem de considerar un avenç històric dins de l’estat del benestar que la nova llei de Promoció de l’Autonomia Personal  i 
l’Atenció a les Persones en situació de Dependència. Al tercet bàsic, els sistemes de pensions, sanitat i ensenyament s’incorpora 
un de nou: la llei de Dependència. La seva aplicació origina l’obligació de garantir a tothom l’accés als serveis socials. Estem 
davant d’una millor atenció domiciliària, més teleassitència, més ajuts a domicili, formalització del servei d’acompanyament, o 
el servei d’àpats a domicili. Per això, des de els ajuntaments hem de posar fil a l’agulla per  treballar en l’obtenció de recursos 
per reforçar els compromisos en aquestes polítiques pensant en el present però, sobre tot, en el futur. Hem de fer una provisió 
de programes coordinada amb els agents socials per afrontar reptes que, ara per ara, bateguen en poca força dins del panorama 
municipal. Sabeu que a Alella, actualment, hi viuen més de 1.000 persones amb més de 65 anys?  Si aquest factor li sumen 
l’índex d’esperança de vida deduirem fàcilment que cal començar a treballar aprofitant l’impuls que ens donen les administracions 
supramunicipals. Coincidirem en el concepte que uns dels temes claus de la política social  es ampliar, consolidar i atendre les ne-
cessitats reals de major nombre de persones i famílies, i estarem d’acord en que cada pas important que donem, els ajuntaments, 
produeix un cert relaxament al constatar el compliment d’un programa. Aquesta sensació, legítima, de haver-ho fet bé vulnera el 
compromís permanent de donar resposta a la demanda dels ciutadans. Per exemple, ara farem una escola bressol per a uns 60 
infants. Es un pas important, però quin grau de satisfacció donarem a la ciutadania? A Alella hi ha vivint més de 400 infants de 
menys de 4 anys. És agosarat pensar ja en projectar-hi un altra?                   
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3· Proposta de l’alcaldia sobre l’aprovació de conveni de 
cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajun-
tament d’Alella per a la contractació agregada del servei de 
telecomunicacions: veu, mòbils i dades. 
L’alcalde, Andreu Francisco (ERC+LG), informa que el Con-
sell Comarcal del Maresme ofereix als ajuntaments la possi-
bilitat d’acollir-se a un nou servei de contractació agregada 
de telecomunicacions per tal d’optar a millors ofertes econò-
miques per part de les companyies operadores. En princi-
pi, el Consell Comarcal preveu una rebaixa, com mínim, del 
15% sobre la despesa que actualment tenen els municipis. 
S’aprova per unanimitat.

4· Proposta de la Regidoria de Sostenibilitat sobre l’aprova-
ció definitiva de l’estudi de detall d’ordenació volumètrica de 
l’habitatge situat al carrer Sant Antoni, núm.7
S’aprova per unanimitat.

PLE ORDINARI DEL 30 DE NOVEMBRE 

1· Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 
celebrada el 26 d’octubre del 2006. 
S’aprova la proposta amb l’abstenció de Carme Tort (CiU) 

per no haver assistit a la sessió. 

2· Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordi-
nària celebrada el 13 de novembre del 2006.
La regidora Annerose Bloss (PP) manifesta el seu desacord 
per la transcripció que s’ha fet, en traduir la seva intervenció 
en el ple del 13 de novembre al català. Bloss demana que es 
respecti íntegrament la seva al·locució en castellà. 
L’alcalde, Andreu Francisco (ERC+LG), hi accedeix.
En conseqüència, s’acorda deixar pendent l’aprovació de l’ac-
ta de la sessió extraordinària de 13 de novembre per a la 
propera sessió. 
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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
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L’horari d’atenció al públic de les oficines municipals és de dilluns a divendres de 8:15 a 14h

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: FEBRER

03 dissabte GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08

04 diumenge GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08

10 dissabte MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42

11 diumenge MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42

17 dissabte BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83

18 diumenge BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83

24 dissabte GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08

25 diumenge GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08

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




