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El 5 de novembre vam culminar una feina de prop de dos 
anys de recorregut: l’adquisició del solar on s’ubica la nau 
de l’antiga Fàbrica de Pintures. Des de bon principi, l’objec-
tiu que ens vam fixar era aconseguir la titularitat d’aquesta 
peça d’equipaments per habilitar-hi la nova biblioteca i arxiu 
municipals, així com construir-hi una petita dotació d’habi-
tatge públic de lloguer per a gent gran. Reeixida la compra, 
la feina continua reprenent les converses amb la Diputació 
de Barcelona que vam establir a l’inici del procés per tal de 
encarregar els estudis necessaris per rehabilitar la nau, cons-
truir-hi l’habitatge i arranjar l’espai públic. 

La compra de l’antiga fàbrica no hauria estat mai possible 
sense haver reobert, prèviament, la revisió de la modificació 
urbanística de l’àmbit de Can Calderó. Al llarg de l’anterior 
mandat vam qüestionar el Pla Parcial que s’hi havia aprovat 
el 2001, la qual cosa va permetre, entre d’altres coses, acon-
seguir una aportació econòmica per a l’adquisició de patrimo-
ni públic de sòl per part de la promotora de 1.265.000€ del 
1.400.000€ que s’ha acabat pagant.

El nou equipament se situa en un punt estratègic de gran 
centralitat: a 500 metres de l’actual biblioteca, a 100 metres 
del Can Gaza, 50 del centre de salut i del punt d’informació 
juvenil, i a 150 metres de la nova caserna de la policia local 
a l’Escorxador que s’inaugurarà l’any 2008. 

Per la seva banda, la biblioteca multiplicarà per quatre l’espai 
actual fins a satisfer les dimensions necessàries per a cobrir 
la demanda d’un municipi de 9.000 habitants.  

Ara, la voluntat política és que, amb el suport de la Generali-
tat i la Diputació, puguem tenir la major part de les actuaci-
ons previstes a l’àmbit acabades dins d’aquest mandat. 

Per últim, voldria assabentar-vos que el divendres 30 de no-
vembre, data posterior al tancament d’aquesta edició, s’haurà 
inaugurat el nou centre de rehabilitació que donarà cobertura 
Alella, el Masnou i Teià. Aquest equipament públic permetrà 
millorar el servei i reduir els desplaçaments de totes aquelles 
persones que l’han de menester. 
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L’AJUNTAMENT COMPRA LA 
FÀBRICA DE PINTURES

L’edifici i la finca de l’antiga fàbrica 
de pintures del Torrent Vallbona ja és 
de titularitat municipal. L’Ajuntament 
va signar el passat 5 de novembre les 
escriptures de compra-venda d’aquest 
espai. La nau industrial del segle XIX, 
un immoble de planta rectangular de 
600 m2 i  façana modernista, serà re-
habilitada i reconvertida en un equipa-
ment públic que acollirà la biblioteca i 
l’arxiu municipal. Al seu voltant, a la 
finca de 3.400 m2, es construiran ha-
bitatges socials de lloguer per a la gent 
gran del municipi.

Les negociacions amb els propieta-
ris per tal d’adquirir la finca van fruc-
tificar en un primer acord el juny de 
2006 i finalment aquest novembre ha 
culminat tot el procés de compra amb 
la signatura de les escriptures. L’Ajun-
tament ha adquirit la finca i la nau 
industrial per 1,4 milions d’euros que 
han estat finançats en un 90% amb els 
ingressos provinents de la modificació 
urbanística de Can Calderó-Can Ser-
ra. La resta, un 10%, ha estat pagada 
amb recursos propis. 

L’objectiu és rehabilitar la fàbrica, 
mantenint la seva estructura, per a 
reconvertir-la en un equipament muni-
cipal que acollirà la biblioteca Ferrer i 
Guàrdia i l’arxiu municipal. L’actuació 
també millorarà les condicions i els 
serveis de l’arxiu municipal, que ac-
tualment es troba a l’edifici de l’Ajun-
tament. El consistori ja ha mantingut 
converses amb la Diputació per tal que 
elabori un estudi de programació que 
permetrà concretar les necessitats fun-
cionals del nou equipament. 

En el solar exterior, que ocupa una 
superfície total de 3.400 m2, es cons-
truiran habitatges públics de lloguer 
destinats a la gent gran. Segons les 
primeres previsions, en aquest espai es 
podrien construir una dotzena d’habi-
tatges d’una superfície d’entre 50 i 60 
m2. Per la seva ubicació, situat a uns 
50 metres del centre de salut i a uns 
400 del mercat i la plaça de l’Ajunta-
ment, aquest espai es considera molt 
adient per a la construcció d’habitatges 
per a gent gran. La voluntat municipal 
és encarregar la construcció i gestió de 

la promoció pública a una fundació o 
empresa especialitzada inscrita en el 
registre d’entitats avalades per la ma-
teixa Diputació. 

Està previst que les obres de l’equi-
pament i la zona residencial puguin 
començar durant l’any 2009 i que l’ac-
tuació estigui enllestida abans del final 
del present mandat. 

L’Ajuntament, com a nou propieta-
ri, ja ha començat a actuar a la finca. 
Per tal de que els veïns de la població 
puguin conèixer aquest espai històric 
del municipi, està previst organitzar 
una jornada de portes obertes a co-
mençament de l’any vinent. 

···························································································
L’edifici acollirà la biblioteca i l’arxiu municipal i a l’espai exterior es 
construiran habitatges públics de lloguer per a gent gran.
···························································································
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COMENCEN LES OBRES DE 
MILLORA DE L’ACCÉS DE CANONGE 
A LA CARRETERA BP-5002

Les obres de millora de l’accés a la 
carretera BP-5002 des del barri de 
Canonge s’iniciaran aquest mes de de-
sembre i el termini d’execució previst 
és de 10 setmanes. Els treballs perme-
tran millorar la seguretat dels accessos 
d’entrada i sortida a aquesta via des 
del carrer Llorer i evitar les retencions 
de trànsit que es produeixen a la car-
retera, sobretot en hora punta, pels 
vehicles que accedeixen o s’incorporen 
en aquest punt.  

L’actuació té un cost de 179.557€ 
que seran finançats per l’Ajuntament. 
La Diputació de Barcelona s’ha fet 
càrrec de l’elaboració del projecte i 
també assumirà la direcció de l’obra. 
Els treballs es faran en dues fases, de 
manera que afectin el mínim possible 
a la circulació del carrer Llorer. A la 
primera fase, que començarà a prin-
cipis de desembre i es desenvolupa-
rà fins abans de les festes de Nadal, 
els treballs es faran fora de la zona de 

···························································································
Els treballs es realitzaran en dues fases i està previst que tinguin una durada 
de 10 setmanes.

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

trànsit, per no afectar la circulació del 
carrer Llorer. La segona fase arrenca-
rà després de les festes nadalenques 
i obligarà a tallar aquest carrer durant 
cinc setmanes. Les obres no afectaran 
el trànsit de la carretera BP-5002 fins 
al final de l’obra de pavimentació ge-
neral.

El projecte millorarà la intersecció 
entre la carretera i el barri de Canon-
ge i facilitarà una major fluïdesa del 
trànsit en aquest tram. L’actuació con-
templa l’ampliació de la calçada, amb 
la construcció d’un carril d’espera d’in-
corporació des de la BP-5002, un altre 
d’entrada a aquesta via des del carrer 
Llorer i un d’accés a la BP-5002 des 
d’aquest mateix carrer. 

També està prevista la construcció 
de les illetes corresponents per canalit-
zar els fluxos de trànsit. A més, es mi-
lloraran les voreres i el drenatge d’ai-
gua de la zona i s’instal·larà un punt 
de llum en aquesta intersecció.

ACABEN LES OBRES DE CANALITZACIÓ 
D’AIGUA I CLAVEGUERAM 
DE FONT DE CERA
L’empresa Sorea, concessionària 
del servei municipal d’aigua, ha 
finalitzat els treballs de substitució 
de les canonades d’impulsió i dis-
tribució al dipòsit de Font de Cera 
i la nova canalització d’aigües resi-
duals que permet connectar el cla-
vegueram d’aquesta zona a la xarxa 
municipal. 

L’actuació ha costat més de 
700.000€ i ha suposat la substi-
tució de dues canonades de fibroci-
ment, molt antigues i deteriorades, 
per altres d’un material més resis-
tent i adaptat a la nova normativa 
que permetran el subministrament 
d’aigua amb totals garanties. La 
primera canonada impulsa l’aigua 
des del dipòsit d’Aigües del Ter-
Llobregat a Can Magarola fins al 
dipòsit de distribució de Font de 
Cera. La segona fa la distribució 
des d’aquest punt al sector d’Alella 
Parc.

Aprofitant aquesta reforma, 
s’ha instal·lat un col·lector per re-
collir les aigües residuals de Font 
de Cera a través de clavegueram 
municipal. L’obra de canalització 
en alta ja està acabada i actual-
ment els veïns d’aquesta zona es-
tan fent les obres particulars de 
connexió a la xarxa.

FECSA SOTERRARÀ UNA LÍNIA AÈRIA 
DE MITJA TENSIÓ D’ALELLA PARC
L’Ajuntament, la companyia Fecsa-
Endesa i un grup de veïns d’Alella 
Parc van arribar a un acord per 
soterrar la línia aèria de mitja 
tensió que creua aquesta urba-
nització. L’eliminació d’aquesta 
línia, reclamada pels veïns, té un 
cost de 167.204€, dels quals 
106.000€ seran finançats pels 
residents d’aquesta zona i la res-
ta per l’Ajuntament. La companyia 
aportarà gratuïtament la major part 
del material i es farà càrrec de les 
obres. Està previst que els treballs 
comencin pels vols de les festes de 
Nadal i encara no s’ha concretat el 
termini d’execució. 

········································································································Đ

Les obres milloraran la seguretat d’aquesta intersecció i la fluïdesa del trànsit de la carretera.
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···························································································
Dos mesos abans de la data d’obertura s’habilitarà una oficina per formalitzar 

les inscripcions. 

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

LA PISCINA OBRIRÀ AL PÚBLIC 
A LA PRIMAVERA

Les obres de la piscina i el complex es-
portiu de Can Vera continuen endavant 
i les previsions apunten, que si no hi 
ha imprevistos de darrera hora, pugui 
obrir les seves portes al públic la pro-

pera primavera. Aquest mes d’octubre 
s’ha acceptat la subvenció de la Di-
putació per un import de 170.000€, 
50.000€ més dels previstos inicial-
ment, per a la construcció d’aquest 
equipament.

Dos mesos abans de la data previs-
ta d’obertura, l’Ajuntament habilitarà 
un espai perquè la Unió de Federaci-
ons Esportives de Catalunya (UFEC), 
que és l’entitat que gestionarà l’equi-
pament, obri una oficina on tothom 

qui estigui interessat pugui formalitzar 
la seva inscripció. El complex lúdic i 
esportiu està dissenyat i concebut per 
acollir a un màxim de 3.000 usuaris 
en rotació i podrà satisfer amb escreix 
la demanda de la població d’Alella, ja 
que inicialment no s’espera arribar al 
50% d’aquesta xifra. 

En el ple de novembre es va aprovar 
l’ampliació de la hipoteca que la UFEC 
va demanar a Caixa Laietana el desem-
bre de 2005, sobre la concessió admi-
nistrativa per a la gestió de la piscina, 
per tal de construir l’equipament. Els 
600.000€ sol·licitats, que aporta de 
més la UFEC a la inversió, permetran 
finalitzar les obres de l’equipament. 

Per altra banda ja està força avan-
çada la redacció del projecte d’arran-
jament de la zona verda -que realitza 
l’arquitecte Josep Aurell- que connec-
tarà la nova instal·lació amb les pistes 
exteriors del poliesportiu. 

MÉS AJUTS PER FER EL REFORÇ DE 
L’AVINGUDA BONONAT DE COMULADA
La Conselleria de Governació de la 
Generalitat ha concedit a l’Ajunta-
ment una subvenció extraordinària 
de 46.500€ per finançar les obres 
de reparació i reforç de l’avinguda 
Bononat de Comulada, el vial d’en-
trada a aquest barri. Aquest ajut, 
procedent d’un PUOSC (Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya) ex-
traordinari, s’afegeix als 88.738€ 
atorgats anteriorment pel Govern 
català a l’Ajuntament d’Alella per 
fer front a aquesta actuació. El 
cost total del projecte supera els 
266.000€ i està previst que les 
obres s’executin durant l’any que 
ve. El projecte contempla la re-
paració d’un tram d’aquest vial, 
molt malmès per la pressió de ter-
res d’una vinya situada al costat, 
i la construcció d’un tram de 135 
metres d’escullera per protegir la 
calçada de les esllavissades del 
terreny. 

LA MILLORA DE L’ENLLUMENAT 
D’ALELLA PARC REP UNA ALTRA 
SUBVENCIÓ
El projecte de substitució d’una 
part de l’enllumenat públic de la 
urbanització Alella Parc ha rebut 
una nova subvenció de la Genera-
litat valorada en 48.390€. Aquest 
nou ajut  s’afegeix als 116.712 que 
ja havia concedit per aquesta actu-
ació. Les obres costen 250.000€ i 
l’Ajuntament té previst executar-les 
a mitjan 2008. L’actuació contem-
pla la substitució de l’enllumenat 
de la part alta del barri per noves 
columnes i lluminàries. 

4,6 MILIONS D’EUROS PER A L’ESCOLA 
LA SERRETA 
El Govern de la Generalitat de 
Catalunya ha adjudicat a ICF Equi-
paments SAU la construcció del 
CEIP La Serreta, el segon centre 
educatiu públic d’infantil i primària 
d’Alella, per un import de més de 
4,6 milions d’euros. La nova esco-
la tindrà dues línies i està previst 
que les obres comencin el primer 
trimestre de 2008. 

········································································································Đ

La piscina pren forma: des de finals de novembre ja té instal·lada la coberta de fusta.

·································································
S’arranjarà la zona verda que connecta 
la piscina amb el poliesportiu.
·································································
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CRIDA A L’ESTALVI D’AIGUA 
L’escassetat de pluges en els darrers 
mesos i el constant descens de les 
reserves d’aigua dels embassaments, 
que es troben al voltant del 30% de la 
seva capacitat, han portat la Genera-
litat a perllongar el decret de sequera 
fins al 31 de desembre de 2008. Els 
primers deu mesos de 2007 han estat 
els més secs de tota la dècada i, si no 
millora la situació, s’hauran de prendre 
mesures a partir de març per reduir el 
consum. 

En aquest context, l’Ajuntament  
ha rebut un toc d’atenció per part de 
l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat 
(ATLL), amb una carta en la qual as-
senyala que els mesos d’estiu s’han 
sobrepassat els consums establerts pel 

LA RECOLLIDA DE MATÈRIA ORGÀNICA 
CREIX MÉS D’UN 7%

compostables. Fins a començaments 
de novembre 1.018 famílies del mu-
nicipi, aproximadament un terç de la 
població, havien recollit les bosses 
compostables que lliura l’Ajuntament 
de manera gratuïta dues vegades l’any. 
Els 491 usuaris que només les han 
retirades un cop encara poden recollir 
el segon lliurament a l’Ajuntament (cal 
recordar que per gaudir de la bonifica-
ció del 10% de la taxa de la brossa 
cal haver respost als dos lliuraments 
anuals). 

Per la seva banda, l’autogestió de la 
matèria orgànica a la llar segueix aug-
mentat i ja es fa compostatge a 150 
habitatges de la localitat, ja sigui utilit-
zant compostadors casolans o a partir 
de piles tradicionals. 

Es preveu que aquestes millores en 
la recollida i gestió de la matèria orgà-
nica permetran reduir les aportacions 
de rebuig a la planta incineradora de 
Mataró en unes 50 tones.

PERMISOS PER A CREMES 
CONTROLADES DE ROSTOLLS
Fins al 14 de març es poden sol-
licitar a l’Àrea de Sostenibilitat 
de l’Ajuntament les autoritzaci-
ons per fer cremes controlades 
de rostolls en terrenys forestals i 
agrícoles. Els permisos seran lliu-
rats en el moment de presentar 
la sol·licitud i restaran subjectes 
a les mesures preventives i con-
dicions generals que acompanyin 
l’autorització. En cas de contrave-
nir qualsevol de les mesures esta-
blertes, la Policia Local aturarà la 
crema i donarà curs al correspo-
nent expedient sancionador. Les 
restes de poda i jardineria gene-
rats en zona urbana no es poden 
cremar, de manera que o bé s’han 
de compostar o bé s’han de dur a 
la deixalleria. 

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

municipi i recorda que en cas de no 
complir amb la dotació fixada s’ha de 
justificar aquest increment. El consis-
tori ja ha fet arribar a ATLL un escrit en 
el qual constata que només els mesos 
de juny i juliol s’ha superat la dotació 
de 270 litres per habitant i dia, degut 
a l’augment de població estacional. A 
l’agost, setembre i octubre els consums 
han estat inferiors a aquesta quantitat. 

Els esforços municipals s’han cen-
trat en gravar els consums excessius 
d’aigua i en campanyes de sensibilitza-
ció, com la distribució gratuïta de dispo-
sitius d’estalvi domèstic. Aquestes acci-
ons han estat efectives, ja que durant el 
mes d’agost es van reduir de 330 a 258 
els litres de consum per habitant i dia.

Entre els mesos de gener i novembre, 
la recollida selectiva de matèria orgàni-
ca s’ha incrementat un 7,6% respecte 
el mateix període de l’any passat, pas-
sant de 526 tones el 2006 a 566 to-
nes enguany. Si es manté aquesta ten-
dència, les previsions apunten que a 
finals d’any s’hauran recollit entre 670 
i 680 tones de fracció orgànica, unes 
50 tones més que l’any passat.

La qualitat de la separació es man-
té bona, per sota del 10% d’impropis, 
tal com es desprèn de les tres caracte-
ritzacions efectuades fins ara: 5,06% 
d’impropis a l’abril, 9,05% al maig i 
7,80% al juliol. Aquesta qualitat per-
metrà augmentar lleugerament el re-
torn de cànon que atorga l’Agència de 
Residus de Catalunya per la recollida i 
pel tractament de la fracció orgànica, 
que l’any passat va ser de 19.150 i 
20.200€ respectivament.

Els baixos nivells d’impropis es 
deuen, entre d’altres, a l’ús de bosses 
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ELS VEÏNS, CRIDATS A PARTICIPAR EN L’ELABORACIÓ 
DEL PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL 
L’Ajuntament va iniciar el 
passat 8 de novembre el 
procés de participació ciu-
tadana que ha de culminar 
en la redacció del Pla d’Ac-
ció Ambiental del municipi, 
un document que recollirà 
i prioritzarà les actuacions 
que s’han de dur a terme 
en un futur per a garantir 
la sostenibilitat i la millora 
mediambiental de la locali-
tat. 

Des del consistori es 
van convocar per carta els 
veïns i entitats del muni-
cipi a assistir a la primera 
reunió participativa però, tot i l’amplia 
convocatòria, la participació va ser mo-
derada i hi van assistir una vintena de 
persones, la majoria d’elles represen-
tants d’entitats i associacions veïnals. 

A la sessió es van explicar els ob-
jectius de l’auditoria ambiental i les 
diferents fases del procés. Els assis-
tents es van dividir en dos grups de 
treball, que van posar sobre la taula 

les principals problemàtiques que té 
actualment el municipi i van proposar 
possibles solucions. Entre els proble-
mes detectats destaquen l’incivisme, 
la pressió urbanística, les dificultats de 
mobilitat, la problemàtica dels residus, 
la neteja dels carrers i la reduïda im-
plantació d’energies alternatives. Pel 
que fa a les solucions, es va proposar 
millorar l’organització de la neteja per 

part de l’Ajuntament, crear la 
figura dels agents cívics per 
afrontar l’incivisme, optimit-
zar l’autobús urbà i establir 
camins escolars per afavorir 
que la mainada pugui anar a 
l’escola caminant. 

Tots els participants a la 
primera sessió i les entitats 
que no hi van poder assis-
tir rebran un formulari amb 
la proposta de diagnosi de 
l’auditoria ambiental perquè 
facin les aportacions i sug-
geriments que creguin opor-
tunes.

Aquestes valoracions i co-
mentaris es discutiran durant la segona 
sessió participativa, el 15 de desem-
bre de 10 a 13h a les Golfes de Can 
Lleonart, en la qual està previst deba-
tre i consensuar la diagnosi ambiental 
i començar a treballar en la definició 
de les actuacions que configuraran el 
Pla d’Acció. Aquest pla es tancarà en 
la darrera sessió del procés, el dia 19 
de gener.

La primera sessió de participació va aplegar a més d’una vintena de veïns.
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CULTURA

TRADICIÓ I SOLIDARITAT A LES FESTES DE NADAL

Solidaritat i tradició es donen la mà a les 
Festes de Nadal. Els alellencs podran 
posar en pràctica aquests dos valors 
participant a les propostes cíviques i 
culturals que organitzen l’Ajuntament i 
altres entitats. Un any més, els artesans 
portaran els seus productes a la Fira de 
Nadal, que se celebrarà els dies 15 i 16 
de desembre. La plaça de l’Ajuntament 
i la rambla d’Àngel Guimerà  s’ompliran 
de parades de torrons i neules, figures de 
pessebre, avets, molsa, suro, joguines i 
articles de regal. 

A més de gaudir de les activitats que 
acompanyen la fira, els ciutadans podran 
fer aportacions a les campanyes solidàries 
de recollida de joguines i aliments -promo-
gudes per Creu Roja, l’Associació de Dones 
Montserrat Roig i Càritas- i contribuir a les 
recaptacions de fons per a l’ONG Educa-
ció Sense Fronteres –amb suport de Dones 
Solidàries- i per a La Marató de TV3. 

Les joguines i aliments recollits es re-
partiran entre famílies d’Alella que patei-
xen mancances socials i econòmiques. 
Les joguines han de ser noves, no sexis-
tes ni bèl·liques, i complir  les normes de 
seguretat de la CE. 

La campanya d’aliments està promo-
guda per Càritas, amb el suport del grup 
de joves solidaris de l’IES d’Alella. Es 
necessita oli, llet, llegums cuits, llaunes, 
bolquers i diners per comprar pa, verdu-
res, carn i peix. 

Alella també contribueix a La Marató 
de TV3, amb l’organització d’activitats 
per recollir donatius, com la trobada de 
corals del dia 15 -en què actuaran la 
Polifònica Joia d’Alella, l’Orfeó Andorrà, 
l’Escolania de la Sagrada Família i l’Orfeó 
Badaloní- o el vermut solidari del dia 16. 
Diumenge 23, el bingo del Casal d’Alella 
destinarà la recaptació d’un cartró a La 
Marató.

MÉS DE 500 ASSISTENTS A LA 
SETMANA DE LA CIÈNCIA
Més de 500 persones han assistit 
als actes programats a Alella del 9 a 
18 de novembre dins la 12a Setma-
na de la Ciència, organitzats per Ci-
ència a l’Abast amb la col·laboració 
de l’Ajuntament. Aquest any s’han 
ofert prop d’una trentena de propos-
tes de contingut variat per atraure 
tot tipus de públic. S’han tractat 
qüestions com el canvi climàtic, els 
incendis, la situació mediambiental 
del litoral, la lluita contra el càncer o 
les noves tecnologies. Els suggerents 
experiments de ciència en directe 
del científic televisiu Dani Jiménez 
han estat la proposta més concor-
reguda, amb 120 assistents. Tam-
bé han tingut una gran afluència de 
públic la xerrada de la meteoròloga 
Mònica Lòpez sobre el canvi climà-
tic i la sortida al Castell de Burriac 
per conèixer les llegendes de brui-
xes, donzelles i cavallers de la mà 
de l’arqueòleg Ramon Coll.

CONCERT DE NADAL 
DE LA PIANISTA HISAKO HISEKI
La prestigiosa pianista japonesa Hisako 
Hiseki oferirà un Concert de Nadal el 
20 de desembre a Can Lleonart. La cita 
musical és gratuïta i el públic assistent 
podrà gaudir d’un ampli repertori inter-
pretat per la reconeguda pianista, que 
ha portat la seva habilitat i perfecció 
musical a escenaris d’arreu del món. 
El programa inclou la interpretació de 
la transcripció de Ferruccio Benvenu-
to Bussoni de la cèlebre Chaconne de 
Johann Sebastian Bach. Hisako Hiseki 
també oferirà dues peces de Andrés 
Isasi dels films Las hormigas en el en-
tierro de carabús áuratus i La moci-
ta va a un recado, a més de les obres 
Canción i Danza de Mompou i Variaci-
ons sobre un tema de Corelli de Sergei 
Rachmaninoff. Hiseki va començar els 
seus estudis de piano als cinc anys i es 

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

La pianista japonesa Hisako Hiseki. 

va graduar a l’Arts University de Kio-
to. Entre els seus treballs discogràfics 
destaquen Rhapsody in the Sky, Suite 
Iberia d’Albéniz i obres de Ginestera, 
Turina, Falla i Granados. 

Els afeccionats al pessebrisme que 
vulguin participar en el concurs de pes-
sebres, poden fer les seves inscripcions 
a Can Lleonart fins al 14 de desembre. 
El jurat visitarà els pessebres dels 17 
al 19 de desembre i els premis de ca-
dascuna de les tres categories es lliu-
raran al gener. 

SES MAJESTATS BUSQUEN 
AJUDANTS 

Ses Majestats els Reis Mags necessiten la 
col·laboració dels alellencs per tornar a por-
tar la il·lusió als més petits de la població. Si 
ets major d’edat i vols convertir-te en patge 
o rei per un dia, només cal que truquis o 
passis per Can Lleonart abans del 20 de de-
sembre per apuntar-te a la comitiva reial.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

UN ESTUDI PROPOSA EQUILIBRAR I AMPLIAR 
L’OFERTA DEL MERCAT DE MARXANTS  

Equilibrar i ampliar l’oferta comercial, 
millorar els serveis que s’ofereixen als 
clients, crear una imatge de marca  i 
promoure campanyes de promoció 
conjunta són algunes de les recoma-
nacions de l’estudi sobre el mercat de 
marxants encarregat per l’Ajuntament. 
El treball, elaborat per l’empresa Ga-
binet Ecos i finançat conjuntament 
per l’Ajuntament i la Diputació de 
Barcelona, fa una diagnosi de la situ-
ació actual i propostes per a millorar 
la competitivitat del servei i augmentar 
la clientela. L’estudi va ser presentat 
als venedors el passat 14 de novembre 
en un acte públic celebrat a la sala de 
plens de l’Ajuntament al qual van as-
sistir una desena de marxants. 

El document constata un dese-
quilibri de l’oferta, molt concentrada 

en alimentació i productes tèxtils, la 
manca de polítiques promocionals i els 
preus poc competitius com alguns dels 
punts febles que té actualment el mer-
cat. Per contra, destaca la qualitat de 
l’oferta, les places d’estacionament i la 
bona accessibilitat com a punts forts 
d’aquests servei comercial. 

Entre d’altres millores, proposa 
reordenar les dimensions i distànci-
es de les parades i dotar-les de punt 
de connexió per poder oferir la gestió 
de pagament amb targeta.  També in-
sisteix en la conveniència de portar a 
terme campanyes de promoció conjun-
ta, amb vals de descompte pels bars 
i autobusos, sortejos, la creació d’una 
targeta de fidelització  i l’organització 
d’accions lúdiques i festives. A més, 
proposa dotar el mercat d’una imatge 

···························································································
El treball aposta per la promoció i defensa la creació d’una imatge de marca.

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

LES JORNADES GASTRONÒMIQUES DEL 
VI ES CONSOLIDEN 
Les jornades del raïm i del vi de la 
DO Alella s’han consolidat en el seu 
tercer any de celebració com una 
de les cites gastronòmiques des-
tacades del Maresme. En aquesta 
edició, celebrada del 9 a 25 de no-
vembre, han augmentat el número 
de restaurants participants, que han 
passat de 48 a 54 establiments, 13 
d’ells d’Alella i la resta de les locali-
tats de El Masnou, Teià, Premià de 
Dalt, Premià de Mar, Tiana, Montgat 
i Vallromanes. A més, per primera 
vegada, a part d’aquestes vuit loca-
litats també s’ha sumat a la propos-
ta el Consorci de Promoció Turística 
del Maresme i s’ha fet difusió de les 
jornades a totes les oficines de tu-
risme de la comarca. Per l’any que 
ve, s’han interessat a participar dos 
localitats més de la DO d’Alella. 

de marca, reforçar la comunicació i cre-
ar un plànol comercial d’ubicació dels 
comerços sedentaris i no sedentaris. 

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

El mercat de marxants necessita diversificar i ampliar la 
seva oferta de productes.
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SERVEIS SOCIALS / DONA

EL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI S’AMPLIA 
AMB MÉS PRESTACIONS 

Amb l’objectiu d’adequar el servei 
d’ajuda a domicili (SAD) a les necessi-
tats actuals i emergents dels ciutadans 
d’Alella, l’Ajuntament ha aprovat el plec 
de condicions que regirà aquest servei 
els propers anys. El servei d’atenció 
domiciliaria és un servei municipal que 
atén les mancances d’autonomia perso-
nal i està adreçat a persones de qualse-
vol edat que per motius físics, psíquics 
o socials es troben en situació de man-
ca d’autonomia, de dificultat per des-
envolupar les activitats de la vida diària 
o amb problemàtiques familiars especi-
als. Actualment, més d’una cinquante-
na de veïns del municipi es beneficien 
d’aquest servei, com a receptors d’aten-
ció personal o a les seves llars.  

La nova concessió, que s’adjudica-
rà al gener, inclourà com a prestacions, 
a més de les que ja es fan actualment 

···········································································································································
L’Ajuntament triplica les despeses econòmiques destinades a aquest servei, que ampliarà els horaris d’atenció i les 
seves prestacions amb àpats a domicili i bugaderia. 

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

com tenir cura de la persona i la neteja 
de la llar, els serveis de bugaderia i els 
àpats a domicili. 

La inversió de l’Ajuntament en 
aquest servei s’incrementarà substan-
cialment a partir de l’any que ve, ja 
que es triplicarà la dotació econòmica 
passant d’un pressupost de 44.266€ 

ALELLA DIU NO A LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
Alella es va sumar, diumenge 25 de no-
vembre,  a la celebració del Dia Interna-
cional contra la violència envers les do-
nes, aixecant la seva veu contra aquesta 
xacra social que colpeja cada dia la 
nostra societat. Enguany –i fins aquesta 
data- ja són 69 les dones mortes a mans 
de les seves parelles, les mateixes que 
durant tot l’any 2006. 

Desenes de persones es van aplegar 
a la plaça de l’Ajuntament per condem-
nar plegades aquesta tragèdia en un 
acte de sensibilització i rebuig organit-
zat pel consistori i les associacions Do-

nes Montserrat Roig i Dones Solidàries 
d’Alella. 

Ambdues entitats van muntar para-
des per difondre les seves activitats i van 
repartir llacets liles i un manifest entre els 
assistents, alguns dels quals van deixar 
els seus missatges solidaris a les mans 
d’un gran mural penjat a la façana del 
mercat. 

La companyia Escorcoll Teatre va re-
presentar l’espectacle teatral Jo, Úlrike, 
crido! de Dario Fo, un monòleg a tres 
veus que reflexiona  sobre l’opressió de la 
dona. Seguidament, la poetessa i ex regi-
dora Mercè Giralt va llegir el manifest ins-
titucional contra la violència masclista. 

al 2007 a 114.159 pel proper any 
2008. Aquest augment permetrà intro-
duir millores de cobertura i qualitat i 
canvis a l’organització del servei am-
pliant l’horari de cobertura que estarà 
garantit entre les 8 i les 20h, de dilluns 
a dissabte, i els diumenges i festius de 
8 a 16h. 

PRESTACIONS ACTUALS

Cura de la persona: Suport en la higiene 
diària i cura personal, en l’alimentació, cura 
de la salut i control de la medicació, ... 

Neteja de la llar: suport destinat a mantenir 
en condicions d’ordre i higiene la llar i les 
seves pertinences d’ús quotidià.

NOVES PRESTACIONS

Àpats a domicili: preparació i lliurament al 
domicili d’àpats equilibrats i saludables, en 
condicions adequades de qualitat i higiene.

Servei de bugaderia: rentat, planxat i cos-
tura de la roba de la persona i de la roba de 
la llar. Recollida de roba bruta al domicili i 
lliurament de la roba neta.

Vàries desenes de persones es van aplegar a la plaça 
de l’Ajuntament per dir no a la violència de gènere.
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LOBO ANTUNES I PEP DURAN, 
AL CLUB DE LECTURA 
El club de lectura de la biblioteca 
municipal Ferrer i Guàrdia ofereix 
dos suggerents propostes aquest 
mes de desembre. La primera cita 
és el dijous 13 de desembre a les 
21h, amb l’obra El manual dels 
inquisidors, de l’autor portuguès 
Antonio Lobo Antunes. El dijous 20 
de desembre, a les 17.30h, el tra-
giner de contes Pep Duran portarà 
a la biblioteca els seus Contes per 
al Nadal. 

NOUS CURS DE CATALÀ DE NIVELL 
INICIAL A L’ESCOLA D’ADULTS
Degut al creixement de la deman-
da, s’ha obert un nou curs de català 
de nivell A. Les classes es fan els 
dimarts o dimecres de 18 a 20h i el 
cost anual del curs és de 36€. Les 
persones interessades poden sol-
licitar informació a través de:coordi
nacioespaiactiu@yahoo.es, trucant 
a la regidoria d’Educació al 93 540 
72 45 o parlant amb el coordinador 
de l’Escola d’Adults Espai Actiu, a 
l’escola Fabra del poble tots els di-
mecres de 18.30 a 21.30h. 

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

L’AJUNTAMENT INFORMA

ENQUESTA SOBRE 
DISCAPACITAT DE L’INE
L’Institut Nacional d’Estadística (INE) està 
realitzant una enquesta oficial sobre DISCA-
PACITAT, AUTONOMIA PERSONAL I SITUACIONS 
DE DEPENDÈNCIA, amb l’objectiu d’obtenir 
dades sobre les característiques i situació 
de les persones amb discapacitat que resi-
deixen a les llars privades. A Alella s’han se-
leccionat, de manera aleatòria, algunes llars 
situades als nuclis de Nova Alella i l’Eixam-
ple per participar a l’enquesta. Les famílies 
seleccionades seran visitades properament 
per un entrevistador, DEGUDAMENT ACREDI-
TAT, que els formularà un seguit de pregun-
tes sobre aquesta qüestió. La investigació té 
caràcter obligatori i les dades subministra-
des són estrictament confidencials. 

Les ordenances fiscals de 2008 no han 
passat pel ple perquè es mantenen in-
variables respecte de 2007. El govern 
local ha optat per no variar les orde-
nances, després de les diferents revisi-
ons fetes en anys anteriors.

La taxa de recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries domèstiques 
es manté en una tarifa mínima 55€ i 
una quota màxima de 250€. També es 
mantenen les bonificacions previstes 
en aquest servei per fomentar la reco-
llida selectiva de fins al 50%. Així, les 
famílies que retirin de les dependències 
municipals els paquets de bosses bio-

ELS IMPOSTS I TAXES MUNICIPALS 
NO ES MODIFICARAN L’ANY QUE VE
··························································································
L’import de l’IBI és l’únic que variarà per l’aplicació de l’actualització del valor 
cadastral.

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

degradables necessàries per a la cor-
recta gestió de la fracció orgànica, que 
subministra gratuïtament l’Ajuntament, 
poden gaudir d’un 10% de bonificació. 
Els contribuents integrats dins la xar-
xa de compostatge casolà obtenen un 
altre 20% de descompte. Les famílies 
que acreditin entre 6 i 9 entrades de 
residus a la deixalleria mancomuna-
da del Masnou, Alella i Teià, entre l’1 
d’octubre de l’exercici fiscal anterior i 
el 30 de setembre, tenen dret a una 
bonificació del 10%, que pot arribar 
fins el 20% si acrediten més de 9 en-
trades a la deixalleria.

A més de les bonificacions, els 
usuaris que han fet alguna d’aquestes 
accions tindran, com l’exercici 2007, 
un descompte de 13€, provinents del 
cànon de retorn que la Generalitat ator-
ga a l’Ajuntament per la recollida de la 
fracció orgànica. La taxa d’escombrari-
es tampoc s’incrementa per industrials 
i comerços.

L’impost de circulació dels turismes 
es manté entre els 23,09 i els 224€, 
en funció dels cavalls fiscals del vehi-
cle, i el de motocicletes oscil·la entre 
els 8,27 i els 113,28, segons la cilin-
drada. 

Tampoc patiran variacions els re-
buts de guals, construcció i obres, 
les llicències urbanístiques, ni els que 
s’apliquen a l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana. 

Pel que fa a l’IBI –l’Impost de Béns 
Immobles-, es manté el coeficient mu-
nicipal en 0,76, havent baixat els dos 
darrers anys des del 0,88. Tots els ha-
bitatges que van veure revisat el seu 
valor cadastral el 2002 tindran un in-
crement de l’import d’aquest impost 
derivat de l’aplicació de l’actualització 
anual d’aquesta revisió.

Impost sobre Béns Immobles
Es manté el coeficient municipal en 0,76 per béns urbans 

i en 0,70 per béns rústics.

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Turismes

De menys de 8 cavalls fiscals   23,09€

De 8 a 11,99 cavalls fiscals   62,37€

De 12 a 15,99 cavalls fiscals 134,53€

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 167,57€

De més de 20 cavalls fiscals 224,00€

Ciclomotors i motos 

De fins a 125 cc     8,27€

De 125 a 250 cc   14,16€

De 250 a 500 cc   28,33€

De 500 a 1000 cc   56,64€

De més de 1000 cc 113,28€

Taxa per a la recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus urbans

Domicilis particulars amb un  0,13% del valor cadastral

Tarifa mínima      55€ 

Tarifa màxima     250€

Bonificació fins al 50%

ALGUNES ORDENANCES
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L’ALCALDE D’ALELLA, REELEGIT 
VICEPRESIDENT DE LOCALRET 
L’alcalde d’Alella, Andreu Francis-
co, va ser reelegit vicepresident de 
Localret, càrrec que ocupa des de 
desembre de 2003, en el decurs de 
la 10ª Assemblea General d’aques-
ta entitat que va tenir lloc el 17 de 
novembre a l’auditori del Cosmo-
Caixa de Barcelona. Pere Navarro, 
alcalde de Terrassa, també repeteix 
com a president d’aquesta entitat 
que aplega a més de 800 munici-
pis catalans. A més de Francisco, 
van ser escollits com a vicepresi-
dents, el regidor de l’Ajuntament de 
Barcelona, Ramón García-Bragado 
i l’alcalde de Corbins, Gonçal Serra-
te. A l’assemblea van assistir prop 
de 400 persones entre alcaldes, 
regidors, consellers comarcals i de 
diputacions, així com representants 
d’operadors de telecomunicacions i 
empreses. El president de Localret 
va reclamar en el seu discurs la ne-
cessitat de fer més inversions públi-
ques en infraestructures de teleco-
municacions i va posar de manifest 
que a dues terceres parts del terri-
tori català la banda ampla no arri-
barà mai sense la col·laboració de 
l’administració. Navarro va apostar 
per augmentar la col·laboració en-
tre les empreses privades i les ad-
ministracions públiques per portar 
la banda ampla a tot el territori i 
evitar la “fractura digital” i, a més, 
promoure el desenvolupament de 
noves xarxes de telecomunicacions 
més potents basades en la fibra òp-
tica.

IGNASI DE MONER SUBSTITUEIX 
A JOSEP VAL COM ARQUITECTE 
MUNICIPAL
Ignasi de Moner és el nou respon-
sable municipal de planejament 
urbanístic en substitució de Josep 
Val, que ha deixat de treballar a 
l’Ajuntament, on ha desenvolupat 
la seva activitat professional en els 
darrers dos anys i mig. Moner ha 
treballat anteriorment a la Direcció 
General d’Urbanisme i als ajunta-
ments de la Roca del Vallès i de 
Canet de Mar.  

········································································································Đ

LA MOSTRA LITERÀRIA DEL 
MARESME PREMIA QUATRE AUTORS 
ALELLENCS 
Quatre autors alellencs van ser guardo-
nats amb els premis de la 24a Mos-
tra Literària del Maresme que es van 
atorgar el passat 17 de novembre al 
centre cívic El Gorg de Sant Vicenç de 
Montalt. Els premiats van ser Pol Fité 
Matamoros, segon premi de prosa en 
la categoria de 15 a 18 anys per la 
seva obra El tren de mitja tarda; Clàu-
dia Rodríguez Molina, primer premi de 
poesia del grup de 9 a 11 anys per Les 
quatre estacions; i els autors benjamins 
Javier M. Perà Paños i Laura Justícia 
Rodríguez, que van aconseguir els pri-

CANVI D’HORARIS A LA LÍNIA 
ALELLA-BARCELONA

L’empresa Sagalés ha introduït canvis 
a línia regular d’autobusos interurbans 
Alella-Barcelona que s’apliquen des del 
3 de desembre. Les modificacions con-
sisteixen en la supressió dels primers 
serveis del matí –amb sortida d’Alella 
a les 5.20 i arribada des de Barcelona 
a les 5.45h- i en l’increment d’expedi-
cions de mig matí, amb  un nou servei 
de sortida des del municipi a les 10h, 
que procedeix de Vallromanes, i un 
d’arribada a les 11.15h procedent de 
Barcelona. Els canvis d’horaris afecten 
els dies feiners. Els caps de setmana 

i festius no hi ha variacions. Amb les 
modificacions, es mantenen en 13 per 
sentit les expedicions d’aquesta línia, 
quatre de les quals estan finançades 
íntegrament per l’Ajuntament. 

CANVI A LA PARADA DEL PORT 
Per qüestions alienes al servei, la pa-
rada del port del bus Alella-El Masnou 
romandrà  anul·lada fins al 10 de de-
sembre a causa d’unes obres promogu-
des per l’autoritat portuària. Mentres-
tant, s’ha habilitat una nova parada a 
l’entrada del port. 

mers premis de prosa i poesia, respec-
tivament, entre tots els participants del 
grup de 6 a 8 anys, per les seves obres 
El drac menja paraules i La rosa Ver-
mella. En aquesta edició de la mostra 
s’han presentat 221 treballs de 15 mu-
nicipis del Maresme, 25 dels quals es 
van repartir els premis de les diferents 
categories. El carter de Sant Hipòlit, 
de Quim Calvo Vergés, d’Argentona, en 
prosa, i Pastarem l’amor, de Carla Pi i 
Rosiñol, de Vilassar de Mar, en poesia, 
van ser els guanyadors en la categoria 
de més de 26 anys. 

HORARIS DES DEL 3 DE DESEMBRE

Expedicions Alella-Barcelona: (se suprimeix el de les 5.20) 
6.45, 7.45, 9.15, 10.00, 11.00, 12.00, 13.15, 14.45, 16.00, 17.15, 18.45, 20.15, 21.45

Expedicions Barcelona-Alella: (se suprimeix el de les 5.45) 
7.15, 8.30, 10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 14.00, 15.30, 16.30, 18.00, 19.30, 20.45, 22.15 
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Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer. 

ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA Avançant diners

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR

CIU insta al govern a regular els mitjans de comunicació locals de titularitat pública

Cien oportunidades perdidas

Per a CiU, no tot s’hi val, per això demanarà al Ple del Consistori una regulació dels mitjans de comunicació locals de titularitat 
pública. 

Aquesta demanda es a  arrel de l’escrit signat per Esquerra-La Garnatxa, en el número 232 del Full informatiu municipal, on 
es fan acusacions molt greus en relació als anteriors governs de CiU.

En aquestes manifestacions, fetes sense proves, no només es posa en dubte la legalitat en la tramitació de determinats as-
sumptes urbanístics per part de CiU, sinó que també es qüestiona l’honorabilitat de l’Ajuntament com a institució i, el que és més 
greu, l’honorabilitat dels seus tècnics i funcionaris.

Per a CiU, aquest tipus de manifestacions són inadmisibles no només des del punt de vista ètic, sinó també des del punt de 
vista de la cordial relació que ha d’exisitir entre tots grups polítics que tenen representació política en el nostre consistori, en la 
mesura en què aquests representen a la nostra ciutadania.

És per aquest motiu que CiU demana respecte i mesura, i per això presentarà  juntament amb la resta de l’oposició dels grups 
municipals a la consideració del Ple del Consitori d’Alella l’establiment no només d’una regulació objectiva de tots els mitjans 
locals de titularitat pública, sinó també que s’estableixi, en el cas del Full Informatiu, un consell de redacció plural que vetlli per 
la bona convivència ciudadana.
web:  www.ciu.info     visites a hores convingudes: www.unio.org/alella

Estos días se cumplen los primeros CIEN DIAS DE GOBIERNO MUNICIPAL, sin que se hayan detectado mejoras sustantivas o 
proyectos de mejora del pueblo. Para empezar hemos comenzado con la sorpresa de que la piscina municipal nos va a costar 
300.000.-euros más por errores en la planificación y por pérdidas de subvenciones ya presupuestadas, a pesar de conocerse este 
dato a primeros de año no ha sido hasta pasadas las elecciones, cuando se hace público. Atrás quedan las propuestas de ERC Y 
PSC, de bajadas de impuestos, optimización de recursos, viviendas para jóvenes subvencionadas, etc. Lo cierto es que se aproxima la 
discusión de los presupuestos para el año 2008, y nos va a tocar subida de impuestos, desviaciones presupuestarias, etc. ¿De donde 
va a salir dicho dinero?, ¿Del equipo de Gobierno?, pues claro que no, saldrá del bolsillo  del ya esquilmado Alellense. Una vez más las 
viviendas para jóvenes y zonas verdes tendrán que esperar,  y no hay proyectada por el equipo de gobierno ninguna zona ajardinada 
para paseo de nuestros niños y mayores. Para colmo, los pisos en Alella no bajan ni tirándolos al suelo, el acceso a la vivienda, por 
la actual coyuntura del gobierno del tripartito y del Sr. Cero Zapatero es cada vez menos accesible, las hipotecas a pagarlas nuestros 
hijos o los hijos de estos y mientras tanto los Sres. Carod  y Montilla, en vez de arreglar y afrontar problemas  tan importantes como 
el desempleo, el acceso a las viviendas y la seguridad ciudadana, se dedican a crispar el ambiente con trasnochado independentismo,  
desenterrando tumbas ya lejanas rompiendo el consenso de la transición atacando los símbolos de nuestra constitución, pero eso sí 
a cargo del presupuesto nacional. No podemos permitir que el tiempo vaya pasando sin que se efectúen mejoras en nuestra sociedad 
cada vez más alejada de valores como la concordia, el respeto al individuo y a la libertad. Felices Fiestas y Popular 2008.
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AMOR PER ALELLA, C.O.R

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

GENT D’ALELLA

La piscina i el camp de futbol

El Consorci de Casal d’Alella està debatin la viabilitat de dues opcions. Per una banda acceptar la proposta del projecte inicial re-
dactat per la Diputació que respon a les expectatives de la comunitat social de l’actual Casal i, en gran part, a les de l’Ajuntament, i 
d’una altra, la alternativa d’ampliar la volumetria amb plantes soterrades en el mateix edifici d’un centre de producció audiovisual, 
cinema, televisió i teatre professional, gestionat per una societat mercantil mitjançant concessió administrativa i temporal subjecta 
a un procediment concursal.

Des de que va sorgir aquesta segona alternativa nosaltres ja varem expressar amb claredat el nostre posicionament a favor 
d’aquesta. Entenem que Alella li cal una revitalització, una empenta a l’activitat econòmica. Però no a qualsevol preu. A de ser amb 
negocis que no afectin negativament al conceptes mínims de la sostenibilitat preconitzada per l’equip de govern i que no transfor-
min o esgarrin el marc de convivència social, o que no modifiquin ni el territori ni el concepte vital de poble que gaudeix d’unes 
peculiaritats excepcionals, i finalment per que la inversió privada tingui una justa proporcionalitat al total de la inversió a realitzar. 
De complir aquest esquema condicional l’ajuntament hauria de recolzar la iniciativa. La manca d’espais municipals per afavorir la 
implantació d’activitats netes, negocis que per prosperar han d’utilitzar noves tecnologies recomanen aprofitar aquesta ocasió.  

El nostre raonament està condicionat, però, a que aquesta iniciativa a de passar per respectar els conceptes socials expressats 
per l’actual casal, els nivells de gestió i programació consensuats i compartits, i la negativa a l’exclusió o reducció d‘espais vitals 
per la funció social que proclama el seu ideari associatiu. 

El Full de novembre no va publicar les fotos amb les que un veí volia mostrar el dia a dia dels carrers del seu barri, tot i que a 
l’encapçalament d’aquestes pàgines podeu llegir “Aquest espai es cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen 
fer”. Doncs NO, aquest grup,no. Aquesta publicació municipal te un redactor en cap que va decidir NO. 

Però novembre s’ha de recordar per la compra de la Fàbrica de Pintures, perquè els pressupostos 2008 de Generalitat de 
Catalunya segueixen sense consignar una partida per l’amplicació de l’escola Fabra i ja veurem on dina l’alumnat el proper curs 
(el regidor Ponsa ens demana que només es quedin al menjador de l’escola si és estrictament necessari (?)), perquè el regidor 
Serés s’ha compromès a actuar davant el sorolls de les motos o perquè ha anunciat un nou retard en l’obertura de la piscina 
municipal.

Volíem dedicar aquest espai al pressupost de l’Ajuntament. Però no tindrem la documentació fins a principis de desembre, un 
nou NO, o una mostra de l’alt grau de consideració que l’equip de govern té envers l’oposició o del mateix pressupost. També a 
felicitar l’Alcalde per a TDT, però tal i com arriba, millor que NO. Deixarem les felicitacions per l’equip de Comafosca, i el projecte 
wipimap_Alella, i demanarem als reis que les noves contractacions de personal a l’Ajuntament contribueixin a donar més i millors 
serveis a la ciutadania d’Alella.

web: www.gentdalella.cat     atenció a hores convingudes: mercemarzo@gentdalella.cat / 671 198 058

Dir no

El Partit dels Socialistes de Catalunya, que governa a Alella en coalició amb Esquerra Republicana i La Garnatxa, ens parla al Full núm. 
232 del mes de novembre de la Piscina Municipal, que estarà a punt pel març-abril del 2008. Benvinguda sigui la piscina i que es com-
pleixin les dades marcades per a la seva inauguració.

Diuen aquests senyors que estan convençuts que el model de concessió representa un estil de gestió. I recorden també als escèptics 
que l’Ajuntament podrà assumir la gestió directa en el cas que la concessionària no ofereixi el servei adequat. 

El Grup Municipal d’Amor per Alella, C.O.R., els hi vol recordar que el model de concessió no representa un bon estil de gestió, ja que 
no s’ha portat aquesta obra a concurs públic perquè altres empreses poguessin presentar les seves ofertes. La concessió es va concedir a 
dit, trencant l’estil democràtic i que ens recorda els governs franquistes.

I si l’Ajuntament pot assumir la gestió directa de la Piscina, doncs endavant, que ho faci, ja que els ciutadans d’Alella pagaran un 
rebut més econòmic per banyar-se. Una cosa és que la piscina sigui del poble i altra és que passi a mans privades, l’objectiu del qual és 
obtenir uns bons beneficis.

I ara passarem a una altra situació. Els vestuaris del Camp de Futbol d’Alella estan en estat terminal. Direm que a punt perquè una 
revisió sanitària precinti el camp.

El nou Casal

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



JOSEP MARIA SERÉS IBARZ PSC
Regidor de Governació i Esports
Dimarts i divendres, de 9 a 12h i dijous, de 16,30 a 18,30h
seresijm@alella.cat

CARMEN TORT-MARTORELL I LLABRÉS CiU
Dimarts de 9 a 11h i hores convingudes (93 555 23 39, ext.119) 
www.unio.org/webde/alella - tortmc@alella.cat

CRISTINA XATART ALZINA CiU
Dimarts de 9 a 11h i hores convingudes (93 555 23 39, ext.119)
xatartac@alella.cat

FRANCESC REVERTER I RECIO CiU
Dimarts de 9 a 11h i hores convingudes (93 555 23 39, ext.119)
reverterrf@alella.cat

JAVIER BERZOSA HERGUETA PP 
Hores a convenir (617 30 52 31) 
www.popularsbcn.com/alella

ALBINO GALLO DÍAZ Amor per Alella, C.O.R.
Hores a convenir (648 14 36 78)

MERCÈ MARZO I GÓMEZ Gd’A
Hores a convenir (671 198 058) 
mercemarzo@gentdalella.cat - www.gentdalella.cat
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OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 · 93 555 28 54
De dl. a dv. de 8,15 a 14h · Dj. de 16 a 20h

GABINET D’ALCALDIA
93 555 05 50
De dl. a dv. de 8,15 a 14h · Dj. de 16 a 20h

EDUCACIÓ
93 540 72 45
De dl. a dv. de 8,15 a 14h · Dj. de 16 a 20h

MEDI AMBIENT
93 555 97 06 (concertar visita prèvia)

SERVEIS SOCIALS
93 555 23 39 (concertar visita prèvia)

SERVEIS URBANS I OBRES PÚBLIQUES
93 555 24 51
Coordinadora / Enginyer: dv. matí (concertar visita prèvia)

URBANISME
93 555 24 51
Arquitectes: dl. dc. i dv. (concertar visita prèvia)

ÀGORA PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
93 540 72 45 
Dl. de 10 a 14h · De dt. a dv. de 17 a 21h

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

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

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

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

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS
93 555 55 09 

MASIA MUSEU CAN MAGAROLA
93 540 02 16 

POLICIA LOCAL (en servei les 24 hores del dia) 
93 555 24 12 · 092
112 Urgències

POLIESPORTIU ABELARDO VERA
93 540 19 93
De dl. a dv. de 8,15 a 14h · 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

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

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

CENTRE DE SALUT D’ALELLA
93 555 03 54

CEIP FABRA
93 555 39 12 · 93 555 78 03

IES ALELLA
93 540 31 10

TELÈFONS D’INTERÈS HORARIS D’ATENCIÓ DELS REGIDORS/ES

 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 i dijous de 16 a 20h

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: DESEMBRE

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

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

06 dijous GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08

07 divendres MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42

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

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

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

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

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

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

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

26 dimecres BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83

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

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

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 4t. trimestre    15.10.2007   a   14.12.2007

ANDREU FRANCISCO I ROGER ERC+LG
Alcaldia, Comunicació, Serveis Urbans 
i Gestió Interna
Hores a convenir · franciscora@alella.cat

LAURA ALOY I LÓPEZ ERC+LG
Regidora de Serveis Socials
Hores a convenir · aloyll@alella.cat

JAUME PONSA PEÑA ERC+LG
Regidor d’Educació, Joventut, Participació i Administració
De dilluns a divendres, de 9 a 14h i dijous, de 16 a 20h
ponsapj@alella.cat

ISABEL NONELL I TORRAS ERC+LG
Regidora de Turisme i Promoció Econòmica 
Hores a convenir · nonellti@alella.cat

ÀLEX ASENSIO FERRER ERC+LG
Regidor de Medi Ambient, Urbanisme, Habitatge i Mobilitat
De dilluns a divendres, de 9 a 14h i dijous, de 16 a 20h
asensiofa@alella.cat

MARTA GIRALT RUÉ ERC+LG
Regidora de Cultura
Hores a convenir · giraltrm@alella.cat
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