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El treball iniciat fa quatre anys es materialitza. A finals de 

febrer s’ha obert al trànsit la nova connexió del Canonge amb 

la carretera BP-5002. L’actuació ha millorat la seguretat i flu-

ïdesa de l’encreuament. El mes d’abril haurien de començar 

també les obres a les cruïlles de la carretera amb el carrer 

Guilleries i l’avinguda Badalona.

I finalment, la piscina. El nou complex esportiu municipal 

entrarà en funcionament abans d’un mes. Si no hi ha cap 

imprevist de darrera hora, el proper 29 de març inaugura-

rem aquesta instal·lació en el marc d’un cap de setmana de 

portes obertes. Aquestes jornades seran la millor ocasió per 

conèixer directament sobre el terreny que el complex va més 

enllà de la piscina reclamada històricament per molts veïns 

i veïnes. A data de tancament d’aquesta edició ja comptava 

amb més de 600 abonats. 

El nou equipament serà un edifici força sostenible. A l’estació 

d’energia solar tèrmica per escalfar l’aigua sanitària i la pèr-

gola d’energia solar fotovoltaica per generar electricitat, s’hi 

suma el fet que es tracta d’un edifici semisoterrat amb una 

làmina d’aigua a part de la coberta, la qual cosa afavorirà 

l’aïllament tèrmic i l’estalvi energètic. A aquests factors s’hi 

afegeix encara un altre, i és que l’aigua del vasos de les pis-

cines serà nodrida habitualment des del pou municipal de Ca 

l’Hereuet, a través d’una derivació.  

Precisament com a conseqüència de la sequera, voldria re-

cordar-vos que la Generalitat ha activat l’estat d’excepciona-

litat de grau 2, la qual cosa comporta restriccions en l’ús de 

l’aigua procedent del sistema Ter-Llobregat. Davant d’aquesta 

situació, us demano que en feu un consum responsable. Per 

la seva part, l’Ajuntament fa mesos que treballa per tal de re-

cuperar el màxim de recursos hídrics procedents de l’aqüífer 

per incorporar-los, una vegada tractats, a la xarxa de submi-

nistrament municipal. 

2 EL FULL

15
SERVEIS

12·13
GRUPS MUNICIPALS

5
GOVERNACIÓ

Nova ordenança municipal de tinença de 
gats i gossos.

3·4
OBRES PÚBLIQUES

Enllestides les obres d’accés al Canonge.
La piscina s’inaugurarà el 29 de març.
Dotze obres pendents de PUOSC.

9
EDUCACIÓ

Beques per estudiar a l’EUM.

10·11
UNA MICA DE TOT

Més de 386.000 viatgers a les línies de bus.
Bases per a subvencions a entitats i 
cooperació internacional.
Dia Internacional de les Dones.
Premis a les millors receptes del mercat.

14
COP D’ULL AL PLE

6·7
MEDI AMBIENT

Retirats 17 arbres malalts.
Plantades d’arbres a Alella Parc i a les 
escoles.
Culmina la restauració de la pedrera.
Restriccions en l’ús de l’aigua.

8·9
CULTURA

Maria del Mar Bonet al Festival d’Estiu.
Carnestoltes participatiu.
Espais de Poesia recordarà a Palau i 
Fabre.



3MARÇ 2008

OBRES PÚBLIQUES

ENLLESTIDES LES OBRES D’ACCÉS 
AL BARRI DEL CANONGE

Les obres de millora d’ac-
cés al Canonge des de la 
carretera BP-5002 han 
quedat enllestides a fi-
nals de febrer, un mes 
abans del termini previst. 
Els treballs, executats per 
l’empresa Servial, es van 
iniciar el 8 de gener i van 
obligar a tallar durant més 
de dues setmanes l’accés 
al nucli del Canonge des 
del carrer Llorer. 

L’actuació ha permès 
de millorar la seguretat 
dels accessos d’entrada i 
sortida i evitar les reten-
cions que es produïen a 
la carretera, sobretot en 
hores puntes, pels vehi-

···························································································
Ajuntament i Generalitat inverteixen 179.000€ en la millora de 
la intersecció del carrer Llorer amb la carretera BP-5002.
···························································································

Les obres de l’esperada rotonda de l’N-II a la con-
fluència amb la carretera d’Alella van començar a 
mitjan febrer. Els treballs els finança el Ministeri 
de Foment amb una inversió de 370.000 euros. El 
termini d’execució és de tres mesos, tot i que està 
previst que la rotonda estigui enllestida per Set-
mana Santa. Els treballs, que no obligaran a tallar 
la circulació de vehicles, permetran de millorar la 
seguretat i reduir el col·lapse que es produeix en 
aquesta intersecció regulada per semàfors i que 
és un dels principals punt negres de la xarxa vià-
ria del Maresme. 

COMENCEN LES OBRES DE LA ROTONDA D’ACCÉS A LA CARRETERA D’ALELLA DE LA N-II

cles que accedien o s’incorporaven en 
aquest punt. S’ha ampliat la calçada 
amb la construcció d’un carril d’espera 
d’incorporació des de la carretera, un al-
tre d’entrada a aquesta via des del carrer 
Llorer i un accés a la BP-5002 des del 
mateix carrer. També s’han construït les 
illetes corresponents per canalitzar els 
fluxos de trànsit i s’han millorat les vore-
res, el drenatge i la il·luminació. Prope-
rament es reposaran els sis plàtans que 
es van afectar.   

Les obres han suposat una inversió 
de 179.557€ que han estat finançats 
per l’Ajuntament i la Generalitat. La 
Diputació, com a propietària del tram 
de carretera afectat, s’ha fet càrrec de 
la redacció del projecte i la direcció de 
l’obra, i ha fixat  els criteris tècnics i 
geomètrics de la intersecció.



costat del centre mèdic. Per poder por-
tar l’aigua fins el complex esportiu, es 
farà una desviació de les canalitzacions 
cap a la piscina a l’alçada del carrer de 
Pau Vila. D’aquesta manera les instal-
lacions utilitzaran aigua de pou, enca-
ra que també tindran connexió amb la 
xarxa d’aigua potable. Les captacions 
del pou municipal permetran omplir els 
400 m3 d’aigua de la piscina gran i els 
36 m3 de la petita o d’hidromassatge. 

4 EL FULL

OBRES PÚBLIQUES

LA PISCINA S’INAUGURARÀ EL 29 DE MARÇ 

La Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya (UFEC), concessionària de la 
construcció i gestió de la piscina muni-
cipal, preveu posar en marxa les instal-
lacions i les activitats esportives del 
centre el 31 de març. Abans, però els 
veïns d’Alella podran visitar el nou equi-
pament en les dues jornades de portes 
obertes previstes per al 29 i 30 de març. 
El programa d’actes de la inauguració, 
que es farà el dissabte 29 de març, ar-
rencarà amb un cercavila que sortirà de 
la plaça de l’Ajuntament i anirà fins a la 
piscina. Seguidament, es realitzarà l’ac-
te institucional d’inauguració, un aperi-
tiu i una arrossada popular, entre d’altres 
activitats.  

Les restriccions d’ús d’aigua pota-
ble decretades per la Generalitat als 
municipis que s’abasteixen de la xar-
xa Ter-Llobregat no impediran que les 
piscines es puguin omplir. Les instal-
lacions es nodriran amb aigua de mina 
procedent del pou de Ca l’Heureret, de 
titularitat municipal, que està situat al 

DOTZE OBRES PENDENTS DE PUOSC
L’Ajuntament ha presentat una dotze-
na de projectes de millora urbana a la 
convocatòria de subvencions del Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC) 2008-2012 que concedeix 
la conselleria de Governació de la Ge-
neralitat. 

La llista de demandes municipals 
inclou ajuts per al passeig de la Rie-
ra; l’elaboració del projecte i obres 
de trasllat de la Biblioteca Municipal 
a la Fàbrica de Pintures; el nou Ca-
sal d’Alella; l’arranjament de l’espai 
públic de Can Vera; l’adequació de la 
zona verda del carrer Núria i la conne-

xió de l’avinguda Ferran Fabra amb el 
carrer del Rost. 

També s’han demanat subven-
cions per a la substitució de l’enllu-
menat públic de Can Magarola (amb 
una inversió prevista de 265.000€); 
la substitució de les canonades 
d’abastament d’aigua de Mas Coll 
(137.368€); l’adequació i millora 
del clavegueram del carrer Santiago 
Russinyol d’Alella Parc (103.817€); 
la pavimentació del nucli d’Ibars Meià 
(101.000€) i la millora del dipòsit 
d’abastament d’aigua potable d’Alella 
Parc (88.900€), a Font de Cera.  

···········································································································································
La UFEC preveu posar en marxa les instal·lacions el 31 de març, després d’un cap de setmana de portes obertes.

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

INICIATIVA PER ESTALVIAR ENERGIA A 
LES LLUMS DELS SEMÀFORS 
L’àrea de Serveis Urbans ha de-
manat una subvenció al Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç per 
substituir les òptiques dels semà-
fors per un nou sistema lumínic 
que permet reduir fins al 80% del 
consum energètic. 

L’objectiu és substituir els focus 
dels quatre encreuaments sema-
fòrics del municipi per d’altres de 
tecnologia LED, basada en díodes 
i formada per múltiples punts de 
llum que eviten l’apagada absolu-
ta del semàfor, permeten estalviar 
energia i milloren la il·luminació 
percebuda per l’ull humà.  

···········································································
D’altra banda, des de l’obertura 

de l’oficina d’informació i inscripcions 
de la piscina, el 4 de febrer, fins al 25 
d’aquest mes ja s’havien formalitzat 
640 inscripcions d’abonaments men-
suals. 

El 67% dels inscrits són adults (de 
19 a 59 anys), el 24% són gent gran 
(a partir de 60 anys) i/o pensionistes, 
el 6% infants (de 6 a 15 anys) i el 3% 
joves (de 16 a 18 anys). 
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GOVERNACIÓ

NOVA ORDENANÇA MUNICIPAL 
DE TINENÇA DE GATS I GOSSOS

El Ple va aprovar per unanimitat el 31 
de gener la nova ordenança sobre ti-
nença de gats i gossos que regula les 
interrelacions entre les persones i els 
animals domèstics de companyia. L’or-
denança té en compte els drets dels 
animals i els beneficis que aporten a 
les persones, incideix en els aspectes 
de seguretat i salut pública i pretén re-
duir al màxim les molèsties i perills que 
puguin ocasionar.

La nova normativa substitueix l’or-
denança sobre tinença d’animals do-
mèstics aprovada el 1991. Està previst 
que entri en vigor a finals d’abril, una 
vegada superats els tràmits d’expo-
sició pública, tot i que els propietaris 
d’animals disposaran d’un termini de 
sis mesos per adaptar-se a la nova nor-
mativa.

Entre d’altres qüestions, el regla-
ment obliga els propietaris a mantenir 
les seves mascotes correctament va-

cunades, desparasitades, allotjades, 
alimentades i controlades. Es prohibeix 
mantenir els animals en un lloc sense 
ventilació, sense llum o en condicions 
climàtiques extremes i mai poden tenir 
com allotjament habitual els balcons, 
terrasses, patis o celoberts. A més, 
resta expressament prohibit abando-
nar-los o maltractar-los física o psico-
lògicament. 

Els propietaris estan obligats a ins-
criure les seves mascotes en el registre 
censal d’animals domèstics de com-
panyia i a tenir-los identificats mitjan-
çant un microxip. A la via pública han 
d’anar lligats amb un collar i corretja o 
cadena d’una llargada màxima de 2 m 
i està prohibida l’entrada i estada de 
gossos i gats als espais reservats a jocs 
infantils, zones enjardinades -tret de 
les permeses per l’Ajuntament- edificis 
i instal·lacions municipals. No es pot 
alimentar o rentar els animals en la via 

pública i els seus responsables estan 
obligats a recollir les seves deposicions 
fecals i evitar que orinin en les façanes 
dels edificis i en el mobiliari urbà.

L’ordenança estableix sancions de 
caràcter general de 150€ per a les 
infraccions considerades lleus, d’en-
tre 151 i 300 per a les greus i d’entre 
301 i 450 per a les  molt greus. Quan 
es tracta d’animals potencialment pe-
rillosos, la normativa fixa infraccions 
administratives que es sancionaran 
amb  quanties que poden arribar fins 
als 30.050€ en el cas de que siguin 
molt greus.

···························································································
La nova normativa té en compte els drets dels animals i estableix 
sancions generals que oscil·len entre els 150 i els 450€.
···························································································

LLEUS fins a 150 euros: No comunicar a l’Ajuntament la mort, desaparició o transferència de 
l’animal. Donació d’un animal de companyia com a recompensa o premi.
GREUS de 151 a 300 euros: No disposar de targeta sanitària, ni fer els controls veterinaris 
pertinents. Passejar-los sense corretja pel carrer i per les zones públiques amb senyals de pro-
hibició. 
MOLT GREUS de 301 a 450 euros: Mantenir-los en condicions inadequades i/o no procurar-los 
aliment, aigua i unes condicions correctes d’allotjament. Abandonar i/o maltractar els animals. 
No inscriure’ls al cens municipal. No recollir les defecacions dels gossos a la via pública o 
dipositar els excrements fora dels llocs destinats a aquest fi. Deixar-los orinar en les façanes 
d’edificis o mobiliari urbà.                                  

ALGUNES INFRACCIONS I SANCIONS DE CARÀCTER GENERAL
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MEDI AMBIENT

···························································································
El 2 de febrer es van plantar 100 plançons a la zona verda de la Riera Alta.

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

RETIRATS 17 ARBRES MALALTS PER EVITAR SITUACIONS 
DE PERILL I PROBLEMES DE SALUBRITAT 

PLANTADES D’ARBRES A ALELLA PARC I LES ESCOLES 

L’Ajuntament ha retirat 17 arbres de 
la via pública que estaven molt mal-
mesos com a conseqüència de la mort 
parcial de branques principals i del 
tronc. En concret s’han talat i s’han 
tret les arrels de 2 til·lers, 7 plàtans i 
8 àcers negundos que estaven situats 
al torrent Vallbona, la rambla d’Àngel 
Guimerà, la Riera Fosca i el passeig de 
la Creu de Pedra, respectivament. Els 

Una trentena de persones, entre ve-
ïns i voluntaris de les seccions locals 
d’Alella i Martorelles de l’Agrupació de 
Defensa Forestal (ADF) La Conreria, 
van participar en la plantada d’arbres 
que es va dur a terme el passat 2 de 
febrer a la zona verda de la Riera Alta, 
a Alella Parc. S’hi van plantar plançons 
d’alzina, roure, pi i cirerer d’arboç, sub-
ministrats per la secció local de l’ADF. 
L’actuació es va realitzar en una zona 
que ha estat arranjada recentment que 
estava mancada de vegetació. 

Al gener, coincidint amb l’època de 
plantació, es va dur a terme una plan-
tada d’arbres a les escoles públiques. 
La funció pedagògica d’aquesta inici-
ativa s’ha fet palesa amb la participa-
ció de l’alumnat, que va intervenir-hi 
activament.  

Al pati del CEIP Fabra es van plantar 
sis exemplars –un per a cada curs- d’al-
zina, roure, pi pinyoner, olivera, garrofer 
i margalló. Al pati de la Llar d’Infants 
Municipal Els Pinyons es van plantar 
dos àcers negundos i dos lledoners. 

escossells buits del torrent Vallbona, 
Riera Fosca i Àngel Guimerà seran re-
posats per altres arbres de la mateixa 
espècie. En canvi, els de Creu de Pedra 
han estat pavimentats per la dificultat 
d’encabir-hi nous exemplars arboris 
sense comprometre l’accessibilitat de 
la vorera.

L’actuació s’ha centrat en els arbres 
que estaven en estat més crític -segons 
es desprèn d’un informe específic de 
2006- i que podien suposar un perill 
per als béns i les persones pel risc de 
trencament de tronc i branques. De fet, 
alguns d’ells estaven buits per dins, fet 
que comportava un problema greu de 
salubritat. 

Els exemplars talats presentaven 
greus afectacions derivades de les po-
des intenses a què havien estat sotme-
sos històricament, així com a les afec-
tacions sobre les arrels motivades pel 
pas de serveis o el soterrament de la 
riera. La mort parcial de les branques 
principals i del tronc havia generat po-

Una maquinària especial va treure les arrels dels arbres 
afectant el mínim possible els escossells i el paviment. 

dridures importants i una pèrdua de 
les condicions físiques i biològiques de 
l’arbre, com la capacitat d’aguantar tot 
el brancam o la comunicació d’arrels i 
fulles per processar els nutrients. 

La tala s’ha complementat amb el 
destoconament de les arrels amb una 
maquinària especial que les arrenca 
fins a una profunditat de 70 centíme-
tres. El cost total d’aquests treballs ha 
ascendit a 9.400€.
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LA COL·LOCACIÓ D’UNA MALLA METÀL·LICA CULMINA 
LA RESTAURACIÓ DE LA PEDRERA
El projecte de restauració, clausura 
i segellament de l’antiga pedrera ha 
culminat al febrer amb la col·locació 
d’una malla metàl·lica que protegeix les 
parets verticals i evita el risc d’esllavis-
sades. L’actuació ha consistit en reco-
brir 3.500m2 del marge de la pedrera 
amb una xarxa de triple torsió, cosida 
a les parets amb bolons –unes barres 
que es col·loquen en forma de grapa a 
tres metres de profunditat- per garantir 
la seguretat d’aquest espai públic. Així, 
les pedres que es puguin desprendre es 
quedaran dins la xarxa. Amb anterio-
ritat s’havien realitzat treballs d’hidro-
sembra per garantir l’estabilitat dels 
talussos, mantenint les terres i reduint 
l’erosió. El cost d’aquests treballs su-
pera els 34.000€ i han estat finançats 
amb una subvenció de l’Agència de Re-
sidus de Catalunya. 

A aquest import cal afegir els més 
de 50.000€ invertits la primera meitat 
de 2006 per l’empresa encarregada 
del projecte de restauració en obres 

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

RESTRICCIONS EN L’ÚS DE L’AIGUA NOU OPERATIU MÒBIL DE VIGILÀNCIA 
CONTRA INCENDIS FORESTALS 
La Diputació de Barcelona ha atès 
la petició formulada l’any passat 
per l’Ajuntament, de manera que  
Alella disposarà aquest estiu d’una 
unitat mòbil de vigilància, informa-
ció i dissuasió per prevenir el risc 
d’incendis forestals. L’operatiu for-
ma part del Pla de Vigilància con-
tra Incendis. Es desplegarà des de 
mitjan juny i fins al setembre, amb 
un itinerari diari que abastarà tam-
bé Vallromanes, Vilassar de Dalt i 
Cabrils. El nou servei substitueix la 
vigilància a cavall que s’havia fet 
els dos darrers anys i farà especial 
incidència en els barris de munta-
nya, on, a més de prevenció, farà 
tasques de sensibilització. 

d’estabilització, drenatge i canalització 
de les aigües pluvials per evitar l’erosió 
i l’arrossegament de material. 

Amb la col·locació de la malla es 
culmina el procés de restauració iniciat 
l’any 2001, executat per l’empresa Ges-
tora Metropolitana de Runes. El camí ha 

estat lent i no exempt d’entrebancs. El 
juliol de 2003, l’Ajuntament va ordenar 
la paralització dels treballs en detectar 
la presència de runes, i no n’autoritzà la 
represa fins a 2005 amb l’aportació de 
terres procedents de les obres de cons-
trucció de la línia 9 del metro. 

La greu situació de sequera que pateix 
Catalunya ha obligat la Generalitat a 
decretar el segon nivell de excepcio-
nalitat als municipis que, com Alella, 
s’abasteixen de la xarxa Ter-Llobregat. 
Aquest nivell d’emergència comporta 
un seguit de prohibicions en l’ús de 
l’aigua potable. Resta prohibit utilit-
zar l’aigua de xarxa per regar jardins, 
horts, zones verdes i esportives, tant 
públiques com privades; netejar car-
rers i voreres; omplir piscines, així 
com rentar amb mànega tota classe de 
vehicles, exceptuant les empresa dedi-
cades a aquesta activitat. Per difondre 
aquestes limitacions, l’Ajuntament ha 
publicat un ban.  

De fet, l’Ajuntament ja ha tancat 
tots els recs de jardins i parterres que 
utilitzaven aigua de xarxa. També per 
conscienciar la població, s’ha retolat el 
vehicle de neteja viària indicant l’ori-
gen ‘no potable’ de l’aigua emprada, 
que procedeix de la mina de Can Lle-
onart. Per últim, les àrees de Sosteni-
bilitat i Serveis Urbans, d’acord amb 
Sorea -l’empresa concessionària del 
servei d’abastament-, han elaborat un 
projecte i una memòria econòmica per 
a la recuperació de cabals propis proce-
dents d’antics pous i mines. La proposta 
serà presentada a la convocatòria d’ajuts 
d’emergència publicada recentment 
per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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CARNESTOLTES PARTICIPATIU 

MARIA DEL MAR BONET OBRIRÀ EL FESTIVAL D’ESTIU

La cantant Maria del Mar Bonet, una 
de les millors veus mediterrànies i una 
de les artistes catalanes més reconegu-
des internacionalment, obrirà el Festi-
val d’Estiu 2008. Les cançons del seu 
darrer disc, Terra Secreta, ompliran el 
5 de juliol els Jardins de Cal Marquès 
en un viatge íntim que sintetitza raons 
i estimacions per peces de Serrat (Can-
çó de l’amor petit, La rosa de l’adéu), 
Guillem d’Efak (Blues en sol, Tan com 
te cerc), Joan Bibiloni (Epitalami, Mai 
donis per finit), Gabriel Sopeña, Robert 
Graves o Ovidi Montllor. 

Maria del Mar Bonet actuarà a Alella 
acompanyada de la guitarra acústica i 
espanyola de Vicenç Solsona, els te-
clats de Dani Espasa, les percussions 
d’Antonio Sánchez i el contrabaix de 
Jordi Gaspar. 

La quarta edició del festival inclou, 
a més de les quatre propostes de pa-
gament, tres espectacles gratuïts. Els 

actes al carrer, programats per als dies 
10, 17 i 24 de juliol, als parcs de Can 
Sors, Gaudí i el carrer Àfrica, respec-
tivament, comptaran amb les actuaci-
ons de Laura Simó, Miquel Gil i el grup 
Aché. 

La formació musical Aché, un grup 
de recent creació procedent de Girona, 
portarà el sabor i el ritme de la músi-
ca caribenya al carrer Àfrica. Oferiran  
un espectacle ple de salsa, merengue 
i rumba cubana fusionats amb ritmes 
afros, compost per peces pròpies i ver-
sions de temes tant coneguts com Mo-
liendo Café, Azúcar, Guantanamera, 
Làgrimas Negras o La Bilirrubina.

···························································································
Les propostes gratuïtes del festival inclouen les actuacions de Laura Simó, 
Miquel Gil i el grup de música caribenya Aché.

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

LES INSCRIPCIONS DE CAN LLEONART 
S’OBREN EL 25 DE MARÇ
El proper 25 de març s’obre el ter-
mini d’inscripcions per participar 
als cursos de primavera de Can 
Lleonart. Els viatges, l’estrès, l’il-
lusionisme, el bricolatge i els vins 
sudàmericans són algunes de les 
noves propostes.  

VUIT PARELLES LINGÜÍSTIQUES
El programa de Voluntaris per la 
llengua segueix guanyant adeptes 
a Alella. Aquest any s’han formalit-
zat vuit parelles lingüístiques, que 
practicaran converses en català per 
tal de millorar el nivell d’un dels 
seus membres. Repeteixen tres 
aprenents i tres voluntaris, i per 
primera vegada hi ha dos infants. 

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

 JUAN MIGUEL MORALES

·································································
La cantant presentarà el seu darrer 
disc “Terra secreta” el 5 de juliol als 
Jardins de Cal Marquès.
·································································

Els alellencs van sortir al carrer el 3 de 
febrer per celebrar el Carnestoltes. La 
festa va congregar centenars de perso-
nes a la plaça de l’Ajuntament. Grans i 
petits van ballar i participar a l’espec-

tacle infantil organitzat per l’ocasió. 
L’Esplai Guaita’l va aprofitar l’acte per 
protestar contra l’Ajuntament per con-
siderar que no els ha estat satisfeta 
una subvenció.
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‘ESPAIS DE POESIA’ FARÀ UN RECONEIXEMENT 
PÒSTUM AL POETA PALAU I FABRE 
L’escriptor i expert picassià Josep Pa-
lau i Fabre, mort el passat 23 de febrer 
als 90 anys d’edat, rebrà un reconei-
xement pòstum a Espais de Poesia, la 
nova proposta cultural que s’estrena 
del 10 al 13 d’abril. Els poemes de 
l’alquimista de la paraula ressonaran 
el divendres 11 d’abril a Can Gaza 
amb la veu de Cinta Massip i la guitar-
ra de Toti Soler. 

La proposta, que ja estava progra-
mada abans de la defunció de Palau, 
servirà també per recordar el poeta, 
assagista i dramaturg català que va 
passar els darrers anys de la seva vida 
al Maresme i ha deixat un important 
llegat a la Fundació Palau de Caldes 
d’Estrac. 

Aquest és un dels plats forts d’un 
festival que inclou noms importants de 
la literatura catalana, com Enric Cas-
sasses, Joan Margarit o Pere Rovira; 

propostes trencadores de performance 
i poesia d’acció, com el Kabaret Poètic; 
tallers; actes lúdics i populars; espec-
tacles infantils; actuacions musicals i 
projeccions documentals. 

Durant la celebració també es rendi-
rà homenatge a la poetessa Montserrat 
Abelló, en els seus 90 anys, amb un 
recital de poesia amb tast de vi inclòs, 
i es lliuraran els premis de la Mostra 
Literària del Maresme. 

Espais de Poesia omplirà de poe-
mes i activitat cultural i literària durant 
tres dies diferents indrets del municipi 
com Can Gaza, Can Lleonart, Coma-
fosca, la Biblioteca Ferrer i Guàrdia i 
la Fàbrica de Pintures. Aquest espai 
acollirà la clausura del festival el diu-
menge 13 d’abril i s’obrirà per primera 
vegada al públic perquè els ciutadans 
puguin fer un tast del nou equipament 
municipal. 

El Consell Comarcal del Maresme ha 
obert la convocatòria per atorgar 30 
beques destinades a ajudar econòmi-
cament estudiants que es matriculin 
el proper curs a les carreres de Turis-
me o Ciències Empresarials de l’Esco-
la Universitària del Maresme (EUM). 
La beca consisteix en l’exempció del 
pagament de l’import de la matrícula, 
que està valorada en 3.700€. 

Poden optar als ajuts els estudi-
ants que resideixen en algun dels 30 
municipis de la comarca, es matricu-
lin d’un mínim de 60 crèdits durant 
el curs 2008-2009 i tinguin una nota 
mínima d’accés a la universitat de 7 
si han cursat batxillerat i de 8 si pro-
venen de CFGS. Inicialment, es con-

BEQUES PER ESTUDIAR TURISME O 
CIÈNCIES EMPRESARIALS A L’EUM   

XERRADA SOBRE CONVIVÈNCIA 
FAMILIAR A L’ESCOLA FABRA 
El CEIP Fabra acollirà el 13 de març 
una xerrada sobre Convivència fa-
miliar i conflicte oberta a tots els 
pares i mares del centre. La sessió 
anirà a càrrec del psicòleg Antonio 
Hidalgo i es realitzarà a partir de 
les 19.30h al menjador de l’escola. 
Aquesta proposta s’emmarca dins 
el programa l’Aventura de la vida 
que estan portant a terme els alum-
nes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària, 
per treballar diferents temes com 
els hàbits saludables, el consum 
responsable, la convivència familiar 
o les relacions amb els companys.  

A la sessió, cofinançada a parts 
iguals per l’Ajuntament i el centre 
educatiu, es reflexionarà sobre les 
normes de convivència familiar des 
de la perspectiva de la participació, 
l’autonomia, la responsabilitat i el 
conflicte familiar.

cedirà una beca per municipi. En cas 
que no hi hagi sol·licitants o la beca 
corresponent a alguna de les pobla-
cions quedi deserta, l’ajut podrà ser 
adjudicat a un altre estudiant mares-
menc. 

Els criteris de selecció tindran en 
compte, en primer terme, els requisits 
acadèmics -el tall de la nota d’accés 
a l’universitat- i, en cas d’empat, es 
valorarà la renda i el patrimoni famili-
ars. Les sol·licituds per optar a les be-
ques s’han de presentar abans del 10 
de juliol al registre de l’Ajuntament. 

Les persones interessades poden 
consultar el web del Consell Comar-
cal del Maresme per obtenir més in-
formació (www.ccmaresme.cat).

···································································································
PEDRO CATENA
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LES LÍNIES DE BUS TRANSPORTEN 
MÉS DE 386.000 USUARIS EN 2007
Més de 386.000 usuaris van utilitzar 
l’any passat el transport públic del con-
junt de les tres línies de bus que tenen 
destí o parada a Alella i que estan fi-
nançades parcialment amb fons muni-
cipals. La línia de bus que connecta els 
barris d’Alella i Teià amb les estacions 
de tren del Masnou i Ocata s’ha conso-
lidat en el segon any de funcionament, 
amb una mitjana mensual de 7.500 vi-
atgers. El servei, que va entrar en fun-
cionament a mitjan febrer de 2006, va 
transportar durant l’any passat 89.337 
passatgers. Tot i la bona acollida 
d’aquesta línia de transport i l’augment 
constant d’usuaris, el cost del servei és 
superior als ingressos procedents de la 
facturació de bitllets, de manera que 
els ajuntaments d’Alella i Teià hauran 
de pagar al voltant de 128.000€ ca-
dascun per aquest transport.

La línia Alella Exprés va registrar 
l’any passat un lleuger descens de vi-
atgers, passant de 198.091 el 2006 a 
192.211 el 2007. El servei es manté 
per sobre dels 16.000 usuaris mensu-
als de mitjana, a excepció dels mesos 
d’agost i desembre. El cost que ha 
d’assumir l’Ajuntament per aquest ser-
vei és de 16.335€.

Pel que fa a la línia Alella-Barcelona, 
les quatre expedicions diàries finan-
çades per l’Ajuntament han registrat 
un total de 15.025 viatgers, de les 
105.000 del total d’usuaris transpor-
tats per aquesta línia. El cost dels ser-
veis de reforç municipal finançat per 
l’Ajuntament a l’any 2007 ascendeix a 
21.677€.    

CONTENCIÓS CONTRA ACESA  
L’Ajuntament ha interposat un re-
curs contenciós administratiu per 
reclamar a la concessionària Acesa 
el pagament del 95% de la bonifi-
cació de l’Impost de Béns Immobles 
(IBI) de l’autopista dels anys 2004 
a 2007, que ascendeix a un import 
de 99.927€. El recurs es presenta 
conjuntament amb l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona contra la resolució del 
20 de desembre de 2007 del Mi-
nisteri d’Economia i Hisenda en la 
qual es denegava la compensació 
sol·licitada. L’Ajuntament reclama 
també els corresponents interessos 
i les quanties deixades de percebre 
pel municipi durant el temps que 
duri la concessió. 

L’OFICINA MÒBIL DEL DNI ATÉN MÉS 
DE DUES-CENTES PERSONES 
L’oficina mòbil del DNI instal·lada 
a Can Lleonart els dies 11 de fe-
brer i 3 de març ha atès un total de 
240 renovacions o expedicions de 
documents d’identitat. Tot i la bona 
acollida del servei, la seva reedició 
dependrà de la possibilitat d’exter-
nalitzar la tramitació dels nous car-
nets electrònics. 

CURS SOBRE ACCIDENTS DE TRÀNSIT I 
TRANSPORT PER A POLICIES 
Un total de 35 agents procedents 
dels cossos de policies locals de 
Mataró, Montgat, El Masnou, Sant 
Pol de Mar, Vilassar de Mar, Tiana 
i Alella han assistit al curs de re-
ciclatge sobre accidents de trànsit 
i transport organitzat per l’àrea de 
Governació. Durant tres jornades -
els dies 12, 13 i 14 de febrer- els 
policies han rebut formació sobre 
els darrers canvis legislatius en ma-
tèria de seguretat viària i transport.

CLUB DE LECTURA I L’HORA DEL CONTE
Diario de una buena vecina, de Do-
ris Lessing, serà l’obra comentada 
al Club de Lectura de la biblioteca, 
el 13 de març a les 21h. A l’Hora 
del Conte, Marta Roig narrarà His-
tòries de la mar salada. Serà di-
marts, 18 de març, a les 17h.  

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

NOVES BASES PER A SUBVENCIONS 
A ENTITATS I COOPERACIÓ 
El ple va aprovar per unanimitat el 
passat 31 de gener les bases d’ator-
gament de subvencions per a les acti-
vitats de les entitats d’Alella i les bases 
reguladores de la convocatòria d’ajuts 
a projectes de cooperació al desenvo-
lupament. Enguany els ajuts a entitats 
ascendeixen a 88.000€, dels quals 
66.000€ són subvencions ordinàries, 
que es poden demanar fins el 31 març,  
i 22.000€ extraordinàries, que es po-

den sol·licitar a llarg de tot l’any per 
un import màxim de 3.000€. L’atorga-
ment dels ajuts es farà durant el mes 
d’abril. 

L’Ajuntament té previst destinar 
aquest any 56.000€ a projectes de co-
operació internacional. La convocàtoria 
per demanar ajuts s’obre aquest mes 
de març i es pot consultar la documen-
tació al web municipal d’Alella (www.
alella.cat). 
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ELS PINYONS VAN A LA BIBLIO
Els infants de la Llar d’Infants Mu-
nicipal van anar a la biblioteca per 
escoltar quatre Babycontes, una ac-
tivitat que pretén iniciar els infants 
en l’audició teatral i la lectura.

GUIA DEL PARC SERRALADA LITORAL
La Diputació de Barcelona ha edi-
tat una guia dels Parcs Serralada 
Litoral i Serralada de Marina. El vo-
lum, de 190 pàgines, fa un recorre-
gut pel patrimoni històric, cultural 
i mediambiental d’aquests espais 
naturals protegits. A més de recollir 
l’univers de lleure cultural dels mu-
nicipis que integren aquests parcs, 
es proposen 24 itineraris per fer a 
peu i 4 rutes per fer en cotxe. S’han 
editat 2.000 exemplars que es ve-
nen a les llibreries al preu de 15€. 

EL 16 DE MARÇ, CALÇOTADA 
POPULAR A CAN GAZA 
El Casal de Joves organitza una 
calçotada popular oberta a tothom 
que se celebrarà el diumenge 16 de 
març a Can Gaza. Els interessats 
a participar poden adquirir fins 
al 7 de març els tiquets al preu 
de 5€. Si es compren més tard 
el cost serà de 9€. El darrer 
dia de venda de tiquets és el 13 
de març. Cal que els assistents 
comprin els tiquets, a l’Àgora o 
Can Gaza, amb antelació ja que no 
es vendran el dia de la calçotada. 

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

Alella s’afegeix a la celebració del Dia 
Internacional de les Dones, que es 
commemora el 8 de març, amb dos ac-
tes organitzats per l’Ajuntament i l’As-
sociació Dones Solidàries i l’Associació 
de Dones Montserrat Roig. 

La primera proposta s’avança un 
dia i serà el 7 de març per no fer-la 
coincidir amb la jornada de reflexió 
electoral del 8 de març. Es tracta d’un 
cine fòrum en el qual es projectarà la 
pel·lícula La ciudad del silencio, am-
bientada en els assassinats i desapari-
cions de centenars de dones a Ciudad 
Juárez (Mèxic). La cita és divendres, 7 
de març, a les 20h a les Golfes de Can 
Lleonart. Aquest acte està organitzat 
per l’Ajuntament d’Alella i l’Associació  
Dones Solidàries. 

La celebració tindrà continuació 
amb una segona activitat programada 

ALELLA CELEBRA EL DIA 
INTERNACIONAL DE LES DONES

ES LLIUREN ELS PREMIS A LES 
MILLORS RECEPTES DEL MERCAT

La regidora de Promoció Econòmica, 
Isabel Nonell, va lliurar el 15 de febrer 
al Mercat Municipal els premis del con-
curs de receptes Del mercat a la taula, 
organitzat per la Diputació de Barcelona 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Alella. Les dues guanyadores, Maria 
Cristina Alberni, amb la recepta conill 
de tardor, i Marisol Vilà, amb el plat 
salmó bons amics, van rebre un obse-
qui i les seves receptes seran recollides 
en el llibre Concurs de receptes. Del 
mercat a la taula que editarà la Dipu-
tació de Barcelona. Se’n faran un milió 
d’exemplars que es repartiran entre la 
clientela dels mercats municipals de 
la demarcació. A Alella arribaran prop 
de 2.000, que es distribuiran gratuïta-
ment. A l’acte es van lliurar diplomes a 
la resta de participants. 

per al dimecres, dia 12 de març, a les 
19h, a la Biblioteca Municipal Ferrer 
i Guàrdia, amb la proposta Contes de 
la Rodoreda de la mà de Pepa Lavilla. 
Aprofitant el centenari del naixement 
de Mercè Rodoreda es farà un reconei-
xement a la trajectòria de l’escriptora a 
través de la teatralització de tres dels 
seus contes: Tarda al cinema, El bitllet 
de mil i Zerafina. Aquest acte està or-
ganitzat per l’Ajuntament i l’Associació 
de Dones Montserrat Roig d’Alella. 

A part dels actes organitzats con-
juntament amb l’Ajuntament, les dues 
entitats han programat altres activitats 
per celebrar aquesta diada. 

La celebració coincideix amb el pri-
mer aniversari de la presentació pública 
del Pla de Dones d’Alella. Dins aquest 
pla, s’està treballant en l’elaboració del 
protocol de violència de gènere. 
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GRUPS MUNICIPALS

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

ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA Zero en idees

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR

Respectar Catalunya

Con Rajoy es posible 

Avui us volem parlar també d’Alella, encara que no ho sembli: les eleccions generals també son nostres, ens afecten, i molt!
Aquests quatre anys no han estat bons per Catalunya. Els uns l’han atacada tant com han pogut i l’han utilitzat per aconseguir 

vots a Espanya, desde la radicalitat. Els altres s’han fet els simpàtics amb els catalans, han volgut fer creure que Catalunya els im-
portava, i que fins i tot era una prioritat. Però a l’hora de la veritat, han enganyat els catalans, i han actuat de manera irresponsable i 
frívola. Alguns voldran fer creure que els uns i altres no són el mateix. I efectivament tenen formes diferents. Però els hem d’explicar 
que als catalans, més enllà de les formes, el que ens importa són les realitats. En el fons, per a Catalunya, el PSOE i el PP acaben 
sent el mateix. Mentrestant, el nostre Govern no ha fet el que havia de fer, tenim un govern gris, pendent en tot moment de no inco-
modar el Govern espanyol i el PSOE. Però ara ho podem canviar, ara és el moment de canviar-ho.

Un vot a CiU és un vot a favor del país, a favor de la defensa dels interessos de Catalunya i de la seva gent, a favor de que es 
respecti Catalunya. La nostra preocupació és Catalunya. A nosaltres ens preocupa que el nou Estatut es desenvolupi, que puguem 
tenir un sistema de finançament propi, una educació seriosa i exigent, que ens traspassin rodalies i regionals per poder crear d’una 
vegada un mitjà de transport públic eficient i modern, la inversió en infrastructures per eliminar les congestions de trànsit, tenir un 
aeroport de primer nivell gestionat desde Catalunya, , una administració eficient, aigua en abundancia provinent del Roine, multipli-
car els recursos destinats a habitatge... hi ha tantes coses a fer, si es vol gobernar  seriosament!!!

El 9 de marzo acudiremos a las urnas para elegir el gobierno de España. No es cuestión baladí, y menos después de 4 años de des-
gobierno socialista. El Partido Popular es un partido de centro, que defiende la idea de España como Nación de ciudadanos libres e 
iguales. Creemos en la Constitución como garantía de futuro y en el Estado de las Autonomías como acierto colectivo que refleja la 
pluralidad dentro de la unidad. Somos reformistas en cuanto garantía de progreso, bienestar e igualdad dentro de una economía libre 
y socialmente avanzada. Y creemos en el consenso como ejercicio de la política desde el respeto y la moderación. Los objetivos del 
PP consisten en alcanzar un nuevo consenso para derrotar al terrorismo, construir España entre todos, mejorar la calidad de nuestra 
democracia, hacer de España un país seguro y recuperar la voz en el mundo. Protegeremos nuestro modelo social para hacer de Es-
paña una de las 5 economías más avanzadas del mundo, alcanzar el pleno empleo, conseguir uno de los mejores sistemas educativos, 
hacer una sociedad con mayor igualdad, proteger el medio ambiente, conseguir la plena integración de los inmigrantes y aumentar el 
bienestar social. Para derrotar al terrorismo restableceremos el Pacto por las Libertades y no negociaremos con ETA. Garantizaremos 
la igualdad de los españoles en materias esenciales como derechos y deberes fundamentales y prestaciones sociales básicas. Consen-
suaremos un modelo de financiación autonómica. Haremos de la política exterior una política de consenso. Crearemos más de 2 millo-
nes de puestos de trabajo. Haremos que 4 de cada 10 contribuyentes dejen de pagar el IRPF. Garantizaremos la enseñanza en lengua 
castellana asegurando un modelo de bilinguismo integrador y no excluyente. Crearemos un Contrato de Integración para inmigrantes. 
Enfrente: ruptura del consenso, del modelo territorial, desigualdad, crispación, paro, crisis económica, mentiras y... Zapatero.  

El passat 11 de febrer va entrar en vigor el pressupost municipal per a 2008, uns comptes que ascendeixen a 11,5 milions d’euros.
La sessió de debat del ple va servir perquè alguns grups de l’oposició exhibissin, a parts iguales, el seu desconeixement i les 

seves males arts a l’hora d’interpretar les xifres. A tall d’exemple, citarem la confusió instigada per CiU entre l’estat d’execució del 
pressupost, corresponent a 1 de desembre, i la liquidació definitiva del pressupost, que no es coneixerà fins al mes de març. 

Tot plegat va donar peu a crítiques poc elaborades i gens consistents, la qual cosa evidencia la poca aplicació dels seus portaveus. 
Gd’A i PP hi van votar en contra i CiU s’hi va abstenir, però cap d’ells no va plantejar cap idea ni projecte alternatiu o complementari 
per condicionar el seu vot favorable. Ha estat el tarannà de CiU i PP en els darrers 5 anys, però Gd’A presumia d’aportar aire fresc.

Per al govern, el pressupost suposa una tasca laboriosa de tres mesos per quadrar els números, per casar les necessitats del 
poble i de l’engranatge municipal amb la disponibilitat de recursos; però també és un exercici de cintura per a la negociació amb 
vistes a millorar els objectius municipals amb nous projectes i la voluntat d’aconseguir el màxim número de suports. Podem dir 
que el govern ha fet la seva feina –més o menys encertada, segons les opinions de cadascú-, però l’oposició no. No ha fet cap 
esmena, cap suggeriment. Un balanç decebedor tractant-se del ple més important de l’any. 

En altre paraules: no sabem si ERC+LG aconseguirà complir, a final de mandat, els 23 punts programàtics que va apuntar en 
el seu programa electoral. Però una cosa està clara: Gd’A, PP i CiU difícilment n’aconseguiran cap dels seus si segueixen instal·lats 
en aquesta línia, que no és altra que la del dolce far niente.

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

AMOR PER ALELLA, C.O.R

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

GENT D’ALELLA

El banc de sang i de teixits

Fent memòria recordarem l’època, anys 70 a 90, que es deriva en una espiral especulativa, oferta-demanda, alimentada per la 
política fiscal afavoridora de la compra i potenciada per les laxes condicions del crèdit va provocar que el diferencial de preus entre 
el mercat lliure i el protegit arribes a les cotes més elevades. Desapareix el interès privat per catalogar els seus immobles i la poca 
producció pública resta en mans de l’administració, curiosament tot en temps del PP al govern.  Darrerament, el mecanisme triat 
per l’aplicació de noves politiques d’habitatge ha estat fixar, en els nous creixements urbans, l’obligatorietat de percentatges mí-
nims destinats a sòl per HP. Ara corregits fins a un 40 % en alguns nuclis. Exemplar es la política del País Basc quan fixa  reserves 
fins el 75 % del sòl destinat a protecció i un llarg període de classificació obligatòria per evitar la dilució que representa, sobre tot 
en HP d’adquisició, que la potencial desqualificació es igual a una privatització encoberta de sòl amb finalitat pública. Per tant, 
hem de renovar el discurs actual de lligar la producció d’HP a les noves operacions de creixement urbà o de fer promeses sobre 
xifres en política de producció. El sòl es un recurs natural escàs i no renovable. Hem d’evitar la concentració excessiva d’HP per 
tal d’afavorir la cohesió social i evitar la segregació de ciutadans per raons de renda. Generar sostre amb plans de millora urbana i 
incrementar, raonablement, densitat i edificabilitat que faciliti la viabilitat econòmica i ambiental, i la rendibilitat social en l’ús de 
les plantes baixes en equipaments municipals. L’habitatge digne, emancipació i integració depenen d’una actitud municipal més 
ambiciosa, tenint present que quan fem habitatge també fem poble.           

Extracte del decàleg de bones pràctiques: “Els mitjans públics de comunicació local han de fer «poble» fomentant la identitat local, 
donant a conèixer els seus orígens, les mobilitats, les diferents condicions socials de les dones i homes ....Han d’informar d’una ma-
nera veraç, plural i transparent...... Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica..... han d’inserir espais d’opinió 
de representants de les organitzacions de la societat civil i de les persones que hi vulguin intervenir. L’editorial no ha d’estar signat per 
l’alcalde o alcaldessa. A través d’Internet... s’ha d’oferir solucions fàcils a problemes concrets i tràmits burocràtics. Han de potenciar 
l’associacionisme i la iniciativa social mitjançant la publicació o difusió de totes les activitats que realitzen les organitzacions de la 
societat civil.....Han de despertar l’interès de la ciutadania” i  “han de funcionar amb estructures organitzatives -consells editorials 
o consells d’administració- que garanteixin la participació del conjunt del consistori, de les organitzacions de la societat civil i de la 
ciutadania local.  Després de llegir El Full, penseu que hi va ple d’aquestes recomancions?. Doncs l’equip de govern està posant tots 
els pals a les rodes per garantir la transparència i la pluralitat amb excuses de mal pagador. Excuses com les que han portat a la 
supressió del Patronat de Can Magarola, una decisió incoherent des del punt de vista de la defensa del diàleg i la participació.

Per acabar, donem-hi tots el nostre suport als actes de celebració del 8 de març, donant tot el suport a les dones i les associaci-
ons que les representen. La coincidencia amb les eleccions evitarà repetir els errors de la commemoració del dia de la violència de 
gènere. Es clar que, per aprendre dels errors, el primer que cal és reconeixe’ls.  mmg@mercemarzo.com

Molt per fer per combatre “l’autobombo”

Els alellencs es consciencien de la necessitat de donar sang. Tinc les dades recents de l’última donació en què cinquanta persones 
van ser donants. La sang que es recull a Alella i altres municipis va parar al Banc de Sang de l’Hospital de la Vall d’Hebron, i des 
d’allà es cobreixen les demandes dels hospitals, clíniques, etc. Jo he estat donant de sang, encara conservo el carnet, i malgrat he 
passat per moments clínics desesperats, no he necessitat cap transfusió, però sí que hi ha molts malalts que ho necessiten, alguns 
per tota la vida. També en les operacions, accidents, etc., s’ha de recórrer a aquest remei. El donar sang és fer un bé comú a la 
societat, i pensant sempre que un mateix o un familiar la pugui necessitar. Jo, que freqüento l’Institut Català d’Oncologia (ICO) Hos-
pital de Dia, puc observar com a molts malalts se’ls injecta la sang. A mi m’injecten quimioteràpia a través d’un portacat que porto 
incrustat al pit i que el procés representa una durada de 3 hores. Però és aquí on tinc molt temps per meditar i mirar els ulls dels 
meus companys que els estan subministrant la sang, i en general em passen moltes coses pel cap, per exemple, com n’ha de ser de 
gratificant pel donant pensar que ha contribuït amb la seva sang a salvar vides humanes. En aquest país som solidaris, i els primers 
a Europa en la donació d’òrgans. I amb la sang passa el mateix, encara que cada dia se’n necessita més. La sang que es dóna corre 
per les venes dels nostres semblants i familiars. Us estimo a tots. Albino

A proposit del Pla Local d’Habitatge

 web: www.gentdalella.cat     atenció a hores convingudes: mercemarzo@gentdalella.cat / 671 198 058
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COP D’ULL AL PLE

Modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Serralada 
Litoral. 
El ple va ratificar les modificacions dels Estatuts aprovades 
pel Consell Plenari del Consorci del Parc en desembre de 
2006 amb motiu de la integració del Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat en aquest organisme. 
Aprovat per unanimitat.

Aprovació de l’Ordenança municipal de tinença de gats i 
gossos. 
La nova ordenança regula les interrelacions entre les perso-
nes i els animals de companyia, té en compte els drets dels 
animals, els beneficis que aporten a les persones, incideix 
en els aspectes relacionats amb la seguretat i la salut públi-
ca i en redueix les molèsties o perills que puguin ocasionar. 
L’ordenança estableix sancions que oscil·len entre els 150 i 
els 450€, segons la gravetat de les infraccions, i que poden 
arribar als 30.050 quan es tracta d’animals potencialment 
perillosos. L’ordenança entrarà en vigor una vegada superats 
els tràmits d’informació pública, però estableix una mora-
tòria de sis mesos perquè els propietaris s’adaptin al seu 
contingut.
Aprovat per unanimitat.

PLE ORDINARI DEL 31 DE GENER DE 2008   (Per a més informació, consulteu l’acta de la sessió plenària en el web www.consensus.cat/alella)

ACORDS DEL PLE

Elecció de Montserrat Bengonchea Bassedas com a Jutge 
de Pau substituta.
Aprovat per unanimitat.

Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria 
d’ajuts a projectes de cooperació internacional.
Les noves bases fixen la informació i documentació que les 
ONG han de presentar per demanar i justificar les subven-
cions. A més, estableixen el pagament del 80% de l’ajut en 
el moment en què es concedeix i la resta quan s’hagi justifi-
cat l’atorgament. L’Ajuntament té previst destinar aquest any 
56.000€ a finançar projectes de cooperació internacional.
Aprovat per unanimitat.  

Aprovació de les bases d’atorgament de subvencions per a 
les activitats d’entitats d’Alella.
Les bases de 2008 són genèriques per als anys successius. 
Les entitats tenen dos mesos, a partir de la data d’aprovació, 
per sol·licitar-les. L’atorgament serà decidit per una comissió 
de polítics i tècnics. Es farà un primer pagament del 65% en 
el moment d’aprovar la concessió i el 35% restant s’abonarà 
quan aquesta sigui justificada totalment. El termini per justifi-
car les subvencions finalitza el 15 de gener de 2009. 
Aprovat per unanimitat.

L’AJUNTAMENT INFORMA: BAN



JOSEP MARIA SERÉS IBARZ PSC
Regidor de Governació i Esports
Hores a convenir
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 24 51 (concertar visita prèvia)

SERVEIS SOCIALS
93 555 23 39 (concertar visita prèvia)

SERVEIS URBANS I OBRES PÚBLIQUES
93 555 97 06
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 16 a 20h

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
Dt. i dj. de 17 a 21h · Dc. i dv. de 16 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 · 93 555 15 21

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: MARÇ
01 dissabte MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
02 diumenge MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
08 dissabte BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83
09 diumenge BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83
15 dissabte GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08
16 diumenge GÓMEZ  ·  Rbla. Àngel Guimerà, 48  ·  93 555 16 08
21 divendres BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83
22 dissabte BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83
23 diumenge BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83
24 dilluns BERNAL  ·  C/ El Masnou, 30  ·  93 540 03 83
29 dissabte MARTÍNEZ  ·  C/ Farigola, 12  ·  93 540 23 42
30 diumenge 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 ·

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2008
Mercat municipal 1r. trimestre    14.01.2008   a   14.03.2008
Mercat municipal 2n. trimestre    11.04.2008   a   11.06.2008
Mercat municipal 3r. trimestre    16.07.2008   a   16.09.2008
Mercat municipal 4t. trimestre    10.10.2008   a   10.12.2008
Taxa recollida escombraries habitatges    29.02.2008   a   02.05.2008
Taxa recollida escombraries comercial    02.05.2008   a   02.07.2008
Taxa servei de cementiri municipal    02.02.2008   a   02.04.2008
Taxa per entrada de vehicles - guals    02.02.2008   a   02.04.2008
Impost sobre vehicles de tracció mecànica   02.03.2008   a   02.05.2008
Impost Béns Immobles-urbana (no domiciliat)   03.04.2008   a   03.06.2008
IBI (1ª. fracció domiciliat)           02.06.2008
IBI (2ª. fracció domiciliat)           03.11.2008
Impost Activitats Econòmiques    04.09.2008   a   04.11.2008
Impost Béns Immobles-rústica    04.09.2008   a   04.11.2008



PROPERES ESTADES DE LA DEIXALLERIA MÒBIL A ALELLA:
DEL 4 AL 9 DE MARÇ
DEL 31 DE MARÇ AL 6 D’ABRIL
A la Riera Principal, entre Can Vera i el carrer Charles Rivel.
Horari: de dimarts a dissabte de 10.30 a 13.30h i de 16 a 19.30h i diumenge de 10 a 13.30h. Dilluns tancada.

APROXIMACIÓ AL MEDI NATURAL D’ALELLA 
CURS DE NATURA A CÀRREC DE BIÒLEGS I ENGINYERS DE FOREST EXPERTS EN EL MEDI NATURAL DEL NOSTRE TERRITORI
AL CENTRE CULTURAL CAN LLEONART

Dissabte, 8 de març, de 10 a 13h. MEDI FÍSIC  ·  Dissabte, 15 de març, de 10 a 13h. GESTIÓ DE SISTEMES NATURALS
Diumenge, 13 d’abril, de 9 a 13h. SORTIDA DE CAMP

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 93 555 24 51 / 93 750 98 63 / FEDERACIO.ADF@CCMARESME.CAT 


