
Comença l’escola   
La Generalitat inicia les obres del CEIP de la Serreta amb la 
previsió que entri en funcionament el curs 2010-2011. 
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A principis de 2004 l’Ajuntament aconseguia un espai -la nau 

de Can Manyé, a la riera Coma Fosca- per potenciar l’oferta 

cultural del municipi. Aleshores un grup d’artistes locals ens 

presentaven un projecte amb la idea de convertir aquest indret 

en un node d’art i pensament, un punt de trobada i cruïlla 

de la cultura i l’art contemporanis. Després d’aconseguir un 

important patrocini d’empreses i particulars per adequar la 

nau, el novembre de 2005 s’obria l’espai al públic amb el 

projecte Amb dos hemisferis ambdós hemisferis, amb la 

participació de creadors d’abast internacional. 

Han estat quatre anys en què l’Ajuntament, i jo personalment, 

hem donat suport econòmic i logístic a un col·lectiu local 

per tal de tirar endavant un projecte innovador que tenia un 

doble objectiu: convertir Alella en referent cultural més enllà 

del nostre terme, i acostar i implicar en aquesta proposta 

a la ciutadania, joves i infants del nostre poble. Tot i que 

segurament el primer objectiu ha reeixit en bona mesura entre 

els entorns creadors més pioners, la nostra valoració respecte 

de l’impacte social a Alella no és tan positiva. Estimem que 

el rendiment social del projecte, a nivell local, no ha estat 

el desitjat. Per això, aquesta primavera vam adreçar-nos als 

gestors de l’espai per oferir-los renovar el conveni amb la 

proposta que l’Ajuntament, amb el suport d’una comissió 

de gent vinculada al món de l’art i el pensament, pogués 

programar els períodes en què Comafosca restés tancada al 

públic. La seva resposta va ser negativa, de manera que, 

lamentant-ho molt, hem decidit de no renovar el conveni que 

teníem amb aquest col·lectiu per a la gestió de l’espai, que 

finalitza el proper 31 de desembre.

A partir de l’any vinent serà l’Ajuntament qui, amb la 

col·laboració de gent del món de les arts, programarà 

en aquest sala una oferta artística plural, tot comptant 

evidentment amb els artistes i creadors contemporanis del 

nostre poble.
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COMENCEN LES OBRES DE 
L’ESCOLA DE LA SERRETA 
···························································································
Si es compleixen les previsions, la nova escola podria obrir les 
seves portes a l’inici del curs escolar 2010-2011. 
···························································································

La segona escola pública d’infantil i 
primària d’Alella comença a aixecar-se. 
Les obres del nou centre educatiu han 
arrencat aquest mes d’octubre, després 
d’anys de negociacions entre l’Ajunta-
ment i la Generalitat. El Departament 
d’Educació, a través de l’empresa pú-
blica GISA, va adjudicar el passat mes 
de maig a l’empresa Constructora Lluís 
Casas S.A. la realització de les obres per 
un import de 4.270.130€ i un termini 
d’execució previst de 17 mesos. 

La nova escola s’ubicarà en un solar 
de 8.460 m2 situat entre els carrers de 
la Vinya i Núria, al barri de La Serre-
ta. Disposarà de 18 aules ordinàries, 4 
específiques per a plàstica, una bibli-
oteca, una aula de mestres i un espai 
de psicomotricitat. El centre, de dues 
línies, tindrà una capacitat per acollir 
450 alumnes. 

El nou CEIP s’ha plantejat en una 
sola planta que s’esglaonarà per adap-
tar-se al pendent del terreny que és d’un 
10%, comptarà amb plaques solars per 
a la producció d’aigua calenta sanità-
ria i ha estat concebut amb la idea de 
crear espais amplis i lluminosos amb 
el mínim de pilars i parets de càrrega 
possibles. 

L’escola tindrà tres accessos: un pel 
carrer Núria, un altre pel carrer de la 
Vinya i un tercer, que serà l’entrada ha-
bitual de l’alumnat, situat a la part in-
ferior del solar en un vial pendent d’ur-
banitzar. A l’entrada hi haurà un gran 
porxo que separarà la part de l’escola 
destinada als alumnes d’infantil de les 
classes de primària. L’accés pel carrer 
de la Vinya està pensat perquè pugui 

ser utilitzat esporàdicament durant els 
caps de setmana quan les aules estan 
tancades. Des d’aquesta porta s’arriba-
rà directament al gimnàs, els vestidors, 
la biblioteca i la pista poliesportiva. 

L’obra, que serà finançada íntegra-
ment per la Generalitat, s’està construint 
en uns terrenys cedits per l’Ajuntament. 
Fruit de les negociacions mantingudes 
l’any 2006 entre l’Ajuntament i el De-
partament d’Educació, l’escola compta-
rà amb dues línies d’infantil i primària, 
en lloc d’una com estava previst inici-
alment, el què permetrà donar cober-
tura a les previsions de creixement del 
municipi i la demanda futura de places 
educatives. Si es compleixen les previ-
sions, el centre obrirà les seves portes a 
l’inici del curs escolar 2010-2011. 

L’ENTREBANC DE LA CANONADA

L’inici de les obres, previst per al mes d’agost, 
s’ha endarrerit com a conseqüència de la desco-
berta d’una canonada de clavegueram que afecta 
els terrenys del futur centre i que és utilitzada 
per l’escola Laie per evacuar aigües grises. La 
Generalitat, propietària actual del terreny, exigeix 
que s’anul·li la connexió. Després de plantejar 
sense èxit a la propietat del centre una proposta 
de conveni per resoldre el problema, l’Ajuntament 
ha revocat la llicència d’ocupació temporal a pre-
cari per 50 anys que es va concedir el 1998. El ple 
de setembre va aprovar una ampliació de pressu-
post per compensar l’escola Laie pels 40 anys 
d’aquella concessió que no podrà esgotar. 

Maqueta de la nova escola
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

de Turisme va animar els responsables 
municipals a aprofitar “l’enorme poten-
cial i la singularitat” que suposen tenir 
un vi de qualitat i unes vinyes arran 
de mar i va assegurar que la Direcció 
General de Turisme col·laborarà amb 
qualsevol projecte “ben estructurat” 
que plantegi el territori. 

Els alcaldes i regidors es van mos-
trar molt interessats i disposats a tre-
ballar de manera coordinada entorn a 
l’eix central de la DO, que és la colum-
na vertebral que els uneix, però apor-
tant també cadascú dels municipis les 
seves pròpies potencialitats i particu-
laritats. 

A la trobada es va plantejar, entre 
altres qüestions, la creació d’un con-
sorci amb representants públics i pri-
vats del territori DO i l’elaboració d’una 
proposta de Pla de Foment Turístic. 

 

···························································································
Destaquen l’important potencial turístic de la Denominació d’Origen Alella 

durant la primera trobada d’alcaldes i regidors dels municipis de la DO. 

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

Alcaldes i regidors de Promoció Eco-
nòmica dels 18 municipis que formen 
part de la Denominació d’Origen Alella 
van assistir el 3 d’octubre a la trobada 
organitzada per l’Ajuntament per posar 
en comú experiències de promoció del 
vi i de la vinya, que ja estan desenvo-
lupant, i les possibilitats de promoció 
turística que els dóna aquest valor afe-

ALELLA ENGRESCA ELS POBLES DE LA DENOMINACIÓ 
D’ORIGEN A FOMENTAR JUNTS EL TURISME ENOLÒGIC 

git que els uneix i els singularitza. A la 
trobada es van exposar els trets bàsics 
de quatre iniciatives que es duen a ter-
me a la zona i que estan directament 
vinculades al vi: el Pla Estratègic de 
Turisme d’Alella; el projecte del jaci-
ment romà Cella Vinaria de Vallmora, 
a Teià, i el Centre d’Acollida Turística 
(CAT) d’Alella, Teià i El Masnou que 
l’acompanyarà; i les Jornades Gastro-
nòmiques del Raïm i Vi D0 Alella. 

A la trobada va assitir el director 
general de Turisme de la Generalitat, 
Joan Carles Vilalta, que va insistir en el 
potencial turístic de la zona. “Tenim un 
producte de primera qualitat, un pai-
satge i uns pobles de primer ordre i tot 
això al costat de Barcelona i la costa 
del Maresme amb un mercat turístic 
que atrau més de 10 milions de visi-
tants”, va dir Vilalta. El director general 

15 DIES PER PROMOCIONAR LA GASTRONOMIA I EL VI 
“Som filles d’aquesta terra i certament 
podem dir, sense por d’errar-nos, que 
el vi sempre ha estat una part de la 
nostra sang. El vi sempre ha estat pre-
sent a casa nostra”. Ho diuen Paquita 
i Lolita Reixach, les populars germanes 
del restaurant Hispània d’Arenys de 
Mar, que són les padrines que acom-
panyen el fulletó de les IV Jornades 
Gastronòmiques del Raïm i Vi de la DO 
Alella. Enguany se celebren del 14 al 
30 de novembre i hi participen 52 res-
taurants de nou municipis que formen 
part de la DO:  Alella, Teià, El Masnou, 
Montgat, Tiana, Premià de Mar, Pre-
mià de Dalt, Vallromanes i Vilanova 
del Vallès. Aquesta darrera localitat se 

suma per primera vegada a la iniciativa 
promoguda fa quatre anys pels munici-
pis d’Alella, Teià, El Masnou i Montgat 

per promocionar els vins de la DO, la 
cuina del raïm i l’oferta de restaura-
ció de la zona. Durant quinze dies els 
restaurants ofereixen menús especials 
amb la seva millor cuina, acompanyats 
de vins d’Alella. Els preus són tan vari-
ats com les propostes culinàries. 

ELS RESTAURANTS D’ALELLA  

CUINALELLA
EL NOU CAN DOCTOR
CELLER MARFIL
RESTAURANT 1789

MASIA CAN CASALS 
EL CASERIO 
CAN JONC 
MASIA LA VINYA

Trobada d’alcaldes i regidors a Can Lleonart. 
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partida solidària es destina a promoure 
accions de sensibilització dins del mu-
nicipi, com ara les jornades programa-
des pel novembre. 

La primera edició de Mirades al 
món gira entorn un tema cabdal per 
entendre la situació mundial: el perquè 
de les desigualtats. Comencen dijous 6 
de novembre (a les 20h) amb un ci-
nefòrum a Can Lleonart en el qual es 
projectarà The Corporation, un docu-

MIRADES AL MÓN

Mirades al món és el suggestiu nom 
amb el qual s’han batejat les Jornades 
de Cooperació que s’estrenen aquest 
mes de novembre.  L’objectiu és sensi-
bilitzar la població sobre els problemes 
i les desigualtats que pateix bona part  
del planeta i de com podem col·laborar 
per intentar millorar i redreçar aquesta 
situació. 

La iniciativa, organitzada per 
l’Ajuntament i la Comissió de Coopera-
ció Internacional d’Alella, pretén donar 
un pas més en les polítiques de coope-
ració internacional que es duen a ter-
me des de fa tres anys amb l’aportació 
del 0,7% del pressupost d’ingressos 
municipals a projectes de desenvolu-
pament. Enguany, a més d’ajudar a set 
projectes i fer una aportació al Fons 
Català de Cooperació, una part de la 

25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 
Alella dirà no a la violència 
contra les dones el 25 de 
novembre, dia internacional 
contra aquesta xacra social. 
Coincidint amb la celebració, 
l’Ajuntament, l’Associació 
de Dones Montserrat Roig 
d’Alella i l’Associació Dones 
Solidàries han programat 
diverses activitats per con-
demnar la violència masclis-
ta, sensibilitzar la població i recordar 
les víctimes. A partir de les 17.30h, les 
dues associacions instal·laran parades 
a la Plaça de l’Ajuntament per donar a 
conèixer les seves activitats. A les 18h 
es farà la lectura del manifest contra la 
violència envers de les dones i s’encen-

dran espelmes en record 
de les víctimes. Tot seguit,  
l’Associació de Dones Ju-
ristes farà una xerrada a 
l’Ajuntament sobre l’apli-
cació de la llei de violència 
masclista als municipis i, 
en acabar, se servirà un re-
frigeri a totes les persones 
assistents. Per finalitzar la 
jornada, el grup Delícies 

oferirà a la Biblioteca Ferrer i Guàrdia  
(a les 20.30h) l’espectacle Heroïnes 
quotidianes. Són sis relats, amb veu i 
saxo, optimistes i reconfortants, on les 
protagonistes viuen amb valentia mal-
grat els obstacles que se’ls posen al da-
vant pel fet de ser dones. 

mental sobre les empreses transnaci-
onals i el procés de globalització, que 
donarà peu a un debat sobre aquesta 
qüestió. A la segona jornada, divendres 
7 de novembre, la biblioteca Ferrer i 
Guàrdia acollirà una xerrada sobre les 
relacions de desigualtat nord-sud, l’ajut 
internacional i la globalització a càrrec 
de David Llistar, coordinador de l’Ob-
servatori del Deute en la Globalització

PRESENTACIÓ DELS PROJECTES DE DESEN-
VOLUPAMENT
Les jornades acabaran dissabte 8 de 
novembre amb la presentació dels set 
projectes de desenvolupament que re-
bran suport alellenc, una xocolatada 
de comerç just i un espectacle infantil 
de la Companyia Passabarret. Serà a la 
Plaça de l’Ajuntament a les 11h.

···························································································
Les primeres Jornades de Cooperació, que se celebren els dies 6, 7 i 8 de 
novembre, tractaran el perquè de les desigualtats.

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

MAI MÉS VIOLÈNCIA ENVERS NOSALTRES 
MAI MÉS AMENACES, COPS, INSULTS... 
MAI MÉS MUTILACIONS, CARES TAPADES, 
PLORS... 
MAI MÉS SILENCI, SOLEDATS, MORTS... 
DECIDIM-NOS, SIGUEM VALENTES, 
SOM DONES, SOM PERSONES. 
ACTUEM, DENUNCIEM... 
I PLEGADES DIEM NO, 
NO A LA VIOLÈNCIA 

(Fragment del manifest contra la violència 
que es llegirà el 25 de novembre) 

NO A LA VIOLÈNCIA 
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OBRES PÚBLIQUES/SERVEIS URBANS

COMENCEN LES OBRES PER 
RECUPERAR L’AIGUA DELS POUS   

Un dels pous que es recuperarà a Alella Parc 

L’empresa Sorea, concessionària del 
servei d’abastament d’aigua a Alella, 
ja ha iniciat els treballs que han de 
permetre l’aprofitament de l’aigua de 
pous i mines de titularitat municipal. 
Està prevista la recuperació de sis pous 
i dues mines i s’estima que l’activació 
d’aquestes captacions en desús apor-
taran a la xarxa d’abastament d’aigua 
360.000 m3  anuals, la qual cosa re-

LA BRIGADA ESTRENA UNA MINI 
CARREGADORA 

GOVERNACIÓ REITERA EL SEU 
COMPROMÍS D’INVERSIONS A ALELLA 
El secretari general de Governació i 
Administracions Públiques, Jaume 
Oliveras, i el director dels Serveis 
Territorials del Departament a 
Barcelona, Joan Rabasseda, van 
visitar Alella el 17 d’octubre per 
parlar dels projectes del munici-
pi que rebran finançament del Pla 
Unic d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC) 2008-2012. 

Oliveras va reiterar el compro-
mís de la Generalitat i del seu De-
partament amb les administracions 
locals i va destacar l’augment de 
les dotacions destinades a Alella, 
on es preveuen invertir més d’1,6 
milions d’euros del PUOSC que 
ajudaran a finançar vuit actuacions 
municipals.

Les partides més importants 
són per a la futura biblioteca -
450.000€-, la urbanització de la 
part superior del passeig de Riera 
-400.000€- i la construcció del 
Casal -364.000€-. També rebran 
ajuts diferents obres de substitució 
de canonades i enllumenat i de mi-
llora de serveis en diversos nuclis 
del municipi. 

A més de signar al llibre d’honor 
de l’Ajuntament, Oliveras va visitar, 
acompanyat de les autoritats muni-
cipals, el Complex Esportiu Munici-
pal, l’antiga Fàbrica de Pintures on 
s’instal·larà la biblioteca, la futura 
seu de la Policia Local i els habitat-
ges socials de Cal Doctor.  

La brigada ha incrementat el seu parc 
mòbil de vehicles amb l’adquisició 
d’una màquina mini carregadora que 
facilitarà les feines de manteniment de 
la via pública. 

El nou vehicle permetrà millorar les 
tasques habituals de la brigada, com la 
retirada de terres i l’arranjament de car-
rers i camins que queden afectats pels 
aiguats. Aquestes tasques s’havien de 
realitzar fins ara amb el dúmper o bé 
llogant la maquinària. 

Abans de posar-la en servei, el per-
sonal de la brigada ha fet pràctiques per 
familiaritzar-se amb el funcionament de 
la màquina. L’adquisició d’aquest nou 
vehicle forma part de la política de re-
novació progressiva de la maquinària 
municipal promoguda des de l’àrea de 
Serveis Urbans. La brigada fa pràctiques amb la mini carregadora. 

·······································································································································································································································Oliveras es va interessar per la futura biblioteca. 

presenta aproximadament el 35% del 
volum anual subministrat al municipi 
des del sistema d’Aigües Ter-Llobregat 
(ATLL). Els treballs s’han iniciat en el 
pou Arenas. L’aigua d’aquesta cap-
tació, i també la que s’extregui dels 
pous Mar i Muntanya i Can Xalon, es 
portarà mitjançant tres canonades fins 
al dipòsit de la Creu de Pedra, per ser 
potabilitzada.

MÉS DE 900.000 EUROS D’INVERSIÓ
La Junta de Govern va adjudicar a 
mitjan octubre la realització de les 
obres per import de 930.000€. Les 
actuacions seran finançades amb una 
subvenció atorgada per l’Agència Cata-
lana de l’Aigua (ACA) de 646.523€ i 
la resta, 283.476€ seran finançats per 
Sorea com a prestador del servei.
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EL PARC DE LA SERRALADA LITORAL CONVOCA 170 
ENTITATS A PARTICIPAR EN LA SEVA GESTIÓ  
···························································································
L’Inventari del Patrimoni Arqueològic del Parc, recentment finalitzat, incorpora 
12 jaciments situats dins el terme d’Alella.

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

El Consorci del Parc de la Serralada 
Litoral ha convocat 170 entitats dels 
municipis del Maresme i del Vallès 
Oriental que formen part d’aquest es-
pai natural, i d’altres que són de fora 
d’aquestes localitats però fan activitats 
dins del territori, a una reunió que tin-
drà lloc el 6 de novembre a Teià. S’hi 
tractaran diversos aspectes relacionats 
amb la gestió del Parc i molt especial-
ment la proposta de creació d’una As-
semblea d’Entitats del Parc. 

La creació de l’Assemblea va ser 
aprovada pel Consell Plenari del Con-
sorci el 17 de setembre. Es tracta d’un 
òrgan de consulta i participació que té 
l’objectiu de convertir-se en un mitjà 
de comunicació de les activitats del 
Parc, aportar suggeriments relatius a la 
gestió de l’espai protegit i expressar les 
opinions de les entitats sobre diferents 
qüestions que es puguin plantejar en 
el territori. Una de les seves funcions 

serà la de col·laborar en l’elaboració de 
la proposta final del Pla d’ús públic del 
Parc, que ara es troba en període de 
consulta pública. A la reunió han estat 
convocades entitats culturals, cíviques, 
de lleure i esport, de conservació, cien-
tífiques, agrícoles i forestals. 

INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
Després de molts anys d’estudi, l’em-
presa Actium i el Museu Granollers 
han conclòs l’Inventari del Patrimoni 
Arqueològic del Parc. És l’instrument 
que ha de marcar les polítiques cultu-
rals vinculades al patrimoni històric i 
cultural del Parc i l’establiment de me-
sures per a la protecció, conservació 
i l’accés públic. El document descriu 
193 elements, dotze dels quals estan 
al terme municipal d’Alella. Es tracta, 
en concret, dels jaciments del bosc de 
Can Cabús de Dalt, Cal Baró, el camí 
d’Alella, Can Cues, Cal Mallorquí, Can 

L’Àrea de Sostenibilitat obrirà una nova 
convocatòria d’ajuts agroambientals del 
17 al 30 de novembre. L’article setè de 
les bases reguladores ja preveia aques-
ta possibilitat, que ha estat sospesada 
després de constatar que les peticions 
rebudes en la primera convocatòria 
no exhaurien els 40.000€ inicialment 
previstos, i un cop avaluats els efectes 
causats per la pedregada del 3 d’octu-
bre sobre l’agricultura, i molt especial-
ment sobre l’horta i la flor ornamental.  

19 AJUTS EN PRIMERA INSTÀNCIA
Pel que fa a la primera convocatòria, 
en aquests moments resta pendent de 

NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS AGROAMBIENTALS 
notificar als interessats la resolució dels 
seus expedients. 

Un total de 14 pagesos i propietaris 
de sòl rústic van presentar abans del 
31 d’agost les seves sol·licituds a la 
convocatòria ordinària d’ajuts agroam-
bientals que concedeix des de 2007 
l’Ajuntament d’Alella. La iniciativa, pi-
onera a Catalunya, pretén incentivar el 
sosteniment i millora de les explotaci-
ons agrícoles i forestals. 

En total s’hi han presentat 14 peti-
cions d’ajuts al conreu, 4 per al man-
teniment de la xarxa de camins rurals i 
una per a la recuperació de béns patri-
monials. 

Serra, les pedreres de Font de Cera, el 
torrent de Can Cabús i les antigues vi-
nyes del Rei, del senyor Mañas i d’en 
Tito Serra. 

LES MILLORS FOTOS DEL PARC 
Cap a la Font del Gurri (foto superior), 
d’Antonio Sánchez, ha estat la imatge 
guanyadora del premi extraordinari del 
I Concurs de Fotografies del Parc de la 
Serralada Litoral. Serà la imatge de por-
tada del calendari 2009 del Parc. Els 
mesos estaran il·lustrats amb les fotos 
guardonades a les diferents categories. 
El concurs ha rebut 122 instantànies. 

MÉS DE 3.600 QUILOS DE RAÏM 

La vinya municipal situada en l’antic hort de la 
masia de Can Magarola ha produït 3.658 quilos 
de raïm de la varietat pansa blanca, l’única que es 
comercialitza. El raïm ha estat adquirit pel celler 
Alella Vinícola  en aplicació del sistema de rotació 
fixat entre l’Ajuntament i el Consell Regulador.



8 EL FULL

CULTURA

12 ANYS DE PREMIS LITERARIS 

Els premis literaris Alella 2008 a Maria 
Oleart, a Guida Alzina i a Isidre Pòlit 
ja tenen guanyadors. Can Lleonart va 
acollir l’11 d’octubre l’acte de lliura-
ment d’uns premis iniciats fa 12 anys 
que tenen com a objectiu promoure la 
llengua i la cultura catalanes posant a 
disposició dels autors una plataforma 
per donar a conèixer les seves obres.  
Enguany s’ha incrementat el nombre 
de participants amb un total de 88 
obres aspirants: 22 al Maria Oleart, 64 
al Guida Alzina i 2 a l’Isidre Pòlit. 

El recull de poemes La pedra 
d’aquesta casa, de Nati Soler, va ser 
l’obra guanyadora de la XII edició del 
certamen Alella a Maria Oleart. La gua-
nyadora va mostrar la seva satisfacció 
per rebre un premi amb nom de dona 
“perquè el meu treball –va dir- parla de 
dones lluitadores com ho va ser Maria 

XII EDICIÓ MARIA OLEART 
Obra premiada:  La pedra d’aquesta casa 
Autora:  Nati Soler Alcaide 

···········································································································································
‘La pedra d’aquesta casa’, un dur retrat de la dona en el franquisme de Nati Soler guanya el premi 
Maria Oleart. ‘La duchess of Hamilton’, d’Andreu Sotorra, aconsegueix el Guida Alzina i Armand 
Oliva guanya el certamen Isidre Pòlit amb el relat ‘La lluna d’en Roc’. 
···········································································································································

Oleart”. L’obra tracta sobre el patiment 
de les dones en el franquisme i com 
van ser “deseducades” per acceptar 
la submissió i la inferioritat respecte 
als homes. “Aquesta situació va durar 
molts anys i va crear un endarreriment 
i molts dolors a les dones”, va dir l’au-
tora. El jurat va destacar el treball com 
un llibre de versos durs, un relat molt 
arrelat a la terra, amb una poesia des-
pullada i quasi narrativa. 

El premi consisteix en la publicació 
de l’obra i una peça cedida per l’escul-
tor Mariano Andrés. El llibre serà pre-
sentat en la segona edició d’Espais de 
Poesia que se celebrarà la primavera 
de 2009.

El jurat va atorgar el premi de la VIII 
edició del certamen de contes Alella a 
Guida Alzina al relat La duchess of 
Hamilton, obra del reconegut escrip-

VIII EDICIÓ GUIDA ALZINA 
Obra premiada: La duchess of Hamilton
Autor: Andreu Sotorra Agramunt 

V EDICIÓ ISIDRE PÒLIT 
Obra premiada:  La lluna d’en Roc
Autor:  Armand Oliva Becerra 

tor Andreu Sotorra, un dels autors més 
destacats de la literatura juvenil en ca-
talà. El relat es pot llegir per Internet 
a www.andreusotorra.com. Recordant 
les paraules del premi Nobel de Litera-
tura, Sotorra va destacar que “ens cal 
continuar llegint per entendre el món, 
encara que les respostes siguin ambi-
gües i no concretes”. El jurat va ressal-
tar l’obra com un relat realista amb ele-
ments fantàstics, en el qual destaquen 
l’habilitat narrativa de l’autor i la cura 
del llenguatge. El premi està dotat amb 
600€,  una peça de l’escultora alellen-
ca Sara Milian i la publicació de l’obra 
a la Revista Alella. 

Pel que fa al premi més jove, el de 
relats curts d’astronomia Alella a Isidre 
Pòlit, l’obra guanyadora va ser La llu-
na d’en Roc, signada per Armand Oliva 
Becerra. 



9NOVEMBRE 2008

CULTURA 

TRES CONCERTS A CAN LLEONART  
un concert amb obres de Dopples i de 
Godard, que acabarà amb la Fantasia 
sobre l’òpera Carmen de G. Bizet, de 

Françoise Borne. El preu 
de l’entrada als concerts és 
de 3€ per a majors de 18 
anys. 

SORTIDA AL TEATRE 
Can Lleonart proposa anar 
al teatre per veure el musi-
cal Què? dirigit per Àngel 
Llatzer,  a la sortida progra-
mada per al 3 de desem-

bre. Sortida a les 19.45h de la plaça 
d’Antoni Pujadas. El preu de l’entrada 
més el transport en autocar és de 30€. 
Inscripcions a Can Lleonart fins al 25 
de novembre. 

CIÈNCIA PER A TOTHOM 

Més d’una dotzena d’activitats confor-
men el programa de la XIII Setmana de 
la Ciència, organitzada per l’entitat Ci-
ència a l’Abast amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, que enguany se celebra 
del 15 al 23 de novembre. La inicia-
tiva pretén apropar el món científic al 
conjunt de la població i mostrar el seu 
costat més popular i pràctic a partir de 
xerrades, tallers, sortides i activitats in-
fantils. La setmana de divulgació cien-
tífica s’inicia dissabte 15 de novembre 
a Can Lleonart amb la proposta His-
tòries de la nit, un paquet d’activitats 
dirigides al públic infantil que inclou 
narracions de contes, un taller de di-
buix i observacions astronòmiques. 

Des de dilluns 17 i al llarg de tota 
la setmana es faran xerrades i confe-
rències sobre temes molt diversos que 
tenen alguna relació amb el món de la 
ciència. Podrem saber més coses sobre 

la vida de Madamme Curie; les malal-
ties tropicals del viatger; els fòssils i 
l’evolució sexual humana; el càncer de 
colon; les espècies invasores de flora i 
fauna; la seguretat dels avions i la brui-
xeria al Maresme. 

La Setmana de la Ciència inclou 
dues sortides programades per a diu-
menge 16 i dissabte 22 de novembre. 
La primera és una visita per les masies 
més emblemàtiques del municipi guia-

Els concerts de tardor de Can Lleonart 
s’inicien el dia 7 amb l’actuació de la 
pianista Hisako Hiseki, acompanyada 
del violoncel·lista 
Giacomo Grava. In-
terpretaran obres de 
Beethoven, Schu-
mann i Brahms. El 
cor Ars Rei Choralis 
és la segona pro-
posta musical. El 
concert, que es farà 
el 14 de novembre, 
té la poesia com a fil 
conductor entre la música barroca i la 
del segle XX. Estefania Santamargarita 
(flauta) i Joanjo Albinyana (piano), els 
dos integrants del Duo Godard, oferi-
ran el 28 de novembre a Can Lleonart 

LA BIBLIO RECORDA RODOREDA

La biblioteca Ferrer i Guàrdia ens convida a fer 
“Un passeig per la Plaça del Diamant” per cele-
brar l’any Rodoreda, de la mà de l’actriu Gem-
ma Sangerman i la violoncel·lista Anna Carné.  
L’espectacle és una lectura de fragments de la 
novel·la de Mercè Rodoreda amb acompanyament 
de violoncel. La música dibuixa el pas del temps 
i acompanya les transicions del personatge. La 
Colometa se’ns fa present a través de la paraula 
i de fons l’acompanya música popular catalana 
de l’època, amb violoncel, acordió i molts més 
efectes.  La cita és dimecres 12 de novembre a les 
20h. L’espectacle és gratuït.

da per l’arquitecte Salvador Ribas. La 
segona proposa una passejada per la 
zona de Can Cabús de Dalt per gaudir 
de la natura i del patrimoni rural i ar-
queològic amb l’arqueòleg Josep Font. 
També hi haurà oportunitat de fer una 
mirada al cel per aprendre a orientar-
nos amb els estels amb l’observació 
astronòmica programada per a dissabte 
22 (a les 22h) a Can Magarola. Consul-
teu la programació a www.alella.cat.

Les matemàtiques també tindran un espai a la Setmana de la Ciència. Els dies 20, 21 i 22 de novembre la sala 
Comafosca acollirà una exposició sobre experiències matemàtiques que ensenyen els aspectes més intuïtius, 
manipulatius i visuals d’aquesta matèria. La mostra està produïda pel Grup de treball del futur Museu de Mate-
màtiques de Catalunya, la Federació d’Entitats d’Ensenyants i el Departament d’Educació de la Generalitat. Es 
podrà visitar dijous i divendres de 9 a 13.30 i de 15.30 a 18.30h. i dissabte de 10 a 14 i de 17 a 20h. 

LES MATEMÀTIQUES MÉS PRÀCTIQUES A COMAFOSCA

···························································································
La Setmana de Ciència proposa més d’una dotzena d’activitats del 15 al 23 
de novembre.

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

La pianista japonesa Hisako Hiseki
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EDUCACIÓ/SANITAT   

PROMOUEN ELS HÀBITS 
SALUDABLES A L’ESCOLA
·························································································· 
“La família com agent de salut”, xerrada orientada als pares de primària. 

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

L’ESPAI NADÓ TORNA A OBRIR EL 10 
DE NOVEMBRE
Els Pinyons reobre el 10 de novem-
bre l’Espai Nadó, un servei adreçat 
a famílies que acaben de tenir un 
nadó o estan a punt de fer-ho que 
pretén donar suport a la criança i 
facilitar un espai de trobada i inter-
canvi d’experiències. Les sessions 
són setmanals i es fan cada dilluns 
de 10 a 11.30h a la llar d’infants. 
Enguany, actuarà com a dinamitza-
dora de l’espai una professional ex-
terna al centre. Les places són limi-
tades a 8 famílies i cal inscriure’s a 
Els Pinyons (93 555 55 09).

PROGRAMA  ‘CRÉIXER AMB TU’
Les properes sessions seran el 20 
de novembre i l’11 de desembre (a 
Els Pinyons de 17.30 a 19.30h) i 
tractaran sobre la cura, el desenvo-
lupament i l’educació dels infants. 

LES NENES DE SISÈ ES VACUNARAN 
CONTRA EL VIRUS DEL PAPIL·LOMA
La campanya de vacunació escolar 
inclou aquest curs la vacuna contra 
el virus del papil·loma humà (VPH) 
que serà administrada a les nenes 
de 6è de primària. Al llarg del curs, 
l’alumnat d’aquesta etapa -nens i 
nenes- seran vacunats contra l’he-
patitis A+B i la varicel·la. Als de 
segon d’ESO se’ls administrarà la 
vacuna del tètanus i la diftèria. La 
vacunació es farà amb l’autoritza-
ció prèvia dels pares, mares o tu-
tors dels alumnes.

CAMPANYA VACUNACIÓ DE LA GRIP
La campanya de vacunació de la 
grip, dirigida especialment a ma-
jors de 60 anys o als que patei-
xen alguna malaltia crònica, es vol 
apropar enguany a la ciutadania. 
Per aquest motiu dimarts 11 de no-
vembre, a partir de les 16.30h, es 
farà una sessió informativa a Can 
Lleonart sobre la malaltia de la grip 
i la conveniència de vacunar-se. Fi-
nalitzada la xerrada, el personal de 
l’ABS del Masnou-Alella procedirà 
a vacunar les persones que estan 
dintre dels grups de risc. Cal portar 
la targeta sanitària.

LA BIBLIOTECA ACULL LES SETENES 
JORNADES FERRER I GUÀRDIA 
Les setenes Jornades Ferrer i Guàrdia, 
d’innovació educativa, celebrades el 23 
i 24 d’octubre, han analitzat durant dos 
dies experiències de mediació per afa-
vorir la convivència dins i fora de les au-
les escolars. Enguany s’ha incrementat 
la participació amb més d’una seixante-
na d’assistents al dos dies. A més dels 
projectes de mediació de tres instituts 
d’Alella, Premià de Mar i El Masnou, 
s’han exposat iniciatives de mediació 
que es duen a terme a l’Hospitalet, el 
Prat i Alella i s’han pogut seguir les po-
nències del catedràtic Josep Maria Puig 
Rovira i de Jaume Funes, psicòleg, edu-
cador i periodista. 

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

El CEIP Fabra -edifici del Bosquet- aco-
llirà el 13 de novembre a les 19.30h 
una xerrada adreçada als pares i mares 
dels alumnes de primària amb el títol 
La família com agent de salut. La ses-
sió servirà per presentar el programa 
L’aventura de la vida en el qual par-
ticiparan al llarg del curs els alumnes 
de 3r, 4t, 5è i 6è de primària d’aquest 
centre educatiu.

L’alumnat treballarà a partir de 
material didàctic inclòs en el progra-
ma -format per quatre àlbums de cro-
mos- diferents aspectes com els hàbits 
saludables, el consum responsable, la 
convivència familiar i les relacions amb 
els companys. 

A la sessió de presentació del 13 
de novembre, s’entregarà a les famí-
lies assistents una guia basada en tèc-
niques de comunicació per reforçar la 
relació amb els menors. 

CUIDA’T LES DENTS  

‘Cuida’t les dents’, una exposició itinerant pro-
moguda per la Diputació de Barcelona recorre 
aquests dies les escoles d’infantil i primària 
d’Alella per conscienciar l’alumnat sobre la ne-
cessitat de tenir bona cura de les dents. 
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UNA MICA DE TOT 

ELS PREMIS DE LA VEREMA 

15 d’octubre, juntament amb els guar-
dons del concurs als millors aparadors. 
El premiat va ser Comercial Alella, pel 
treball de la imatge superior, i Lola Bo-
tona va obtenir una menció especial. 

EL VÍDEO JOVE REP 107 CURTS 
La IX edició del Vídeo Jove, concurs 
de curtmetratges d’Alella, ha batut el 
record de participants amb la presen-
tació d’un total de 107 films, el do-
ble de l’edició anterior. Moltes de les 
obres presentades destaquen per l’alt 
nivell de qualitat cinematogràfica i ar-
tística. Del total de curts que aspiren a 
aconseguir premi, 43 estan dintre de 
l’apartat de joves afeccionats, 16 a la 
categoria A (de 16 a 19 anys) i 27 a 
la categoria B (de 20 a 30 anys). La 
resta, 64 curtmetratges, són de joves 
professionals. 

La procedència dels joves creadors 
és ben diversa. N’hi ha del Maresme 
i d’una quinzena de municipis cata-
lans, així com del País Basc, Aragó, 
Madrid, Castella, Andalusia, Astúries, 
Cantàbria i les Balears i d’Argentina, 
Bèlgica, França, Itàlia i Alemanya.  

PROJECCIÓ EL 29 DE NOVEMBRE 
La projecció dels curts finalistes en 
cadascuna de les categories es farà el 
dissabte 29 de novembre durant tot el 
dia a les Golfes de Can Lleonart (s’in-
formarà del programa en www.alella.
cat). Al final de les projeccions es do-
naran a conèixer els veredictes del jurat 
i del públic. 

A la sessió es projectaran també 
dos curts presentats fora de concurs 
realitzat per directors i actors força co-
neguts: Traumalogía (2007) de Daniel 
Sánchez Arévalo -director madrileny 
autor del llargometratge Azul Oscuro 
Casi Negro que té entre els seus prota-
gonistes a Quim Gutiérrez, Antonio de 
la Torre, Jorge Monje i Raúl Arévalo- i  
Taxi? (2007) dirigit pel director basc 
Telmo Esnal i protagonitzat per Luis 
Tosar, Arturo Valls i Marta Etura. 

Aquesta imatge captada per l’alellenc 
Quim Fabregat a la Plaça de l’Ajun-
tament ha estat la guanyadora del 
concurs de fotografia de la Festa de 
la Verema. Els premis es van lliurar el 

TORNA L’OFICINA MÒBIL DEL DNI PER 
FER EL CARNET ELECTRÒNIC 
L’oficina mòbil del DNI del Cos 
Nacional de Policia tornarà a Can 
Lleonart el 26 de novembre i el 
3 de desembre per fer el carnet 
electrònic. Es podran tramitar pri-
meres expedicions i renovacions 
de carnets. Els interessats s’han 
d’apuntar prèviament en la Policia 
Local (93 555 24 12). Per trami-
tar el DNI electrònic hauran d’anar 
dues vegades a l’oficina mòbil: una 
per lliurar les fotografies i presen-
tar la documentació requerida i 
altra per recollir el carnet. Única-
ment es lliuraran els documents a 
les persones interessades, ja que 
en el mateix moment se’ls donarà 
un número pin que permet realit-
zar gestions oficials. En el cas dels 
menors d’edat, només es lliurarà el 
document al pare o la mare, degu-
dament acreditats. A cada sessió 
s’atendran 60 peticions.

AUTORITZACIONS DE FOC
Els pagesos i propietaris de sòl 
rústic poden cursar les seves sol-
licituds per cremar rostolls entre 
el 16 d’octubre i el 14 de març a 
l’Ajuntament. L’Àrea de Sostenibili-
tat expedeix una autorització amb 
els requisits i les condicions que 
cal observar. És imprescindible tru-
car a la Policia Local (93 555 24 
12) abans d’iniciar la crema. En 
sòl urbà no és permès de fer foc. 
Les restes de poda cal dur-les a la 
deixalleria. 

PREMIADA UNA FOTO DE LA VEREMA 
La foto de Mercè Àlvarez de la Festa 
de la Verema és una de les instan-
tànies guanyadores del I Concurs de 
Fotografia organitzat pel Consorci de 
Promoció Turística del Maresme. 

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

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

ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA L’Estat espanyol se’n fot dels drets de les persones

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR

Canvi climatic 

 El Presupuesto Municipal para el año 2009 a espaldas de la oposición

El Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic ha confirmat que el canvi climàtic és una realitat i que la utilització 
d’energia per a activitats humanes n’és responsable en gran part. La UE, el 9 de març de 2007, va adoptar el paquet de mesures 
«Energia per a un món que canvia», amb el qual es comprometia de manera unilateral a reduir les emissions de CO2 un 20% abans 
del 2020, com a resultat d’un augment del 20% de l’eficiència energètica i una quota del 20% de fonts d’energia renovables en el 
mix energètic. Aquest «Pla d’acció sobre eficiència energètica de la Unió Europea inclou com a prioritat la creació d’un Pacte entre 
Alcaldes ja que el  Comitè de les Regions de la UE subratlla la necessitat de sumar les forces locals i regionals, ja que la governança 
multinivell és un instrument eficient per potenciar l’eficàcia de les mesures que s’han de prendre contra el canvi climàtic, i per tant 
promou la participació de les regions en el Pacte entre Alcaldes.

Els governs locals i regionals comparteixen amb els governs nacionals la responsabilitat de combatre l’escalfament global i 
s’hi han de comprometre amb independència que també ho facin les altres parts implicades, ja que la unitat administrativa més 
propera al ciutadà, son els ajuntaments i per tant hem de pendre la iniciativa i donar exemple. Moltes de les mesures necessàries 
per afrontar el canvi climàtic, relacionades amb la demanda energètica i les fonts d’energia renovables, entren en l’àmbit de les 
competències dels governs locals, sense aquest suport moltes d’elles no podrien dur-se a terme.

Les jornades dedicades a l’energia, son un bon començament per tal que els ciutadans puguin beneficiar-se directament de les 
oportunitats i dels avantatges que ofereix un bon ús  de l’energia, aquesta,  tambè es una bona forma de aprendre a estalviar.

Ya nadie niega una crisis cuya sóla mención era antipatriotismo. Ya está claro que la crisis afecta no sólo a las grandes cifras macroeconó-
micas sino también, y esto es lo más preocupante, a las pequeñas economías domésticas, a los bolsillos de los ciudadanos. Mientras los 
gobiernos acuden raudos a sanear los números rojos del gran capital para que no pierdan los beneficios acumulados, los ciudadanos que no 
pueden pagar sus hipotecas, que les cuesta llegar a fin de mes, que se quedan sin trabajo cada día, no reciben ninguna llamada de ningún 
representante del Gobierno socialista para saber si necesitan una inyección de capital en su economía para seguir, simplemente, viviendo. 
El Partido Popular ha pedido al Gobierno socialista que retire los Presupuestos Generales del Estado presentados para poder elaborar unos 
presupuestos con el máximo consenso posible. Desde Moncloa se niegan a escuchar a la oposición mientras se nos exije ser sollidarios con 
sus decisiones. Algo parecido ocurre en Alella. Desde antes del pleno municipal del mes anterior, desde la oposición pedimos al Gobierno 
municipal que se nos escuchara en la elaboración de un Presupuesto contenido para el 2009. Incluso decidimos retirar una moción con-
junta instando al Gobierno de ERC-LG y PSC a ese consenso municipal presupuestario porque se nos prometió que seríamos informados y 
escuchados mediante Comisiones Informativas Especiales que no han sido convocadas. Es cierto que el Alcalde nos ha explicado, a grandes 
rasgos, el espíritu con el que están trabajando en la elaboración del presupuesto, pero hubieramos preferido que se cumpliera el compromiso 
adquirido de tener en cuenta la voz de una inmensa mayoría de vecinos de Alella que la oposición representamos. Porque ese Presupuesto 
y las subidas de impuestos nos afectaran a todos. Javier Berzosa
berzosahf@alella.cat. www.popularsbcn.com/alella. www.javierberzosa.blogspot.com

L’1 de gener de 2007 va entrar en vigor l’esperada Llei de Dependència. La llei va dirigida a tothom que es trobi en una situació 
de dependència i no només al col·lectiu de gent gran. 

Tradicionalment, a l’hora de valorar els casos es tenien en compte els ingressos de la unitat de convivència en què residia la 
persona dependent. Amb la nova llei és diferent, per la qual cosa es té una visió molt més realista de l’estat econòmic de la per-
sona. Hauria convingut tenir també una visió molt més acurada de com es desplegaria la llei i de quines dificultats ens trobaríem 
pel camí, però no ha estat així.

És cert que sempre sorgeixen dificultats d’última hora quan s’aplica una llei nova, però preveure un equip de valoració format 
únicament per 160 tècnics per a tota la població catalana representa una limitació inexplicable. Aquesta situació és deguda a la 
manca de previsió i de recursos econòmics per part de l’Estat. Per a 2008, l’Estat hi ha destinat 113 milions d’euros i la Genera-
litat, 370.  La relació és de 3 a 1, quan la Llei diu que l’Estat ha d’aportar el mateix que la Generalitat. 

A l’hora de fer els càlculs, l’Estat va preveure que a Catalunya hi havia 31.000 persones amb dependència de grau 3 i actu-
alment ja en portem més de 60.200. També era previst que les persones dependents de grau 2 nivell 1 tinguessin resolta la seva 
sol·licitud l’any 2009 i ara, des del Govern espanyol, la ministra Mercedes Cabrera ens anuncia no serà així.

El Govern espanyol posa la crisi econòmica per davant de les persones: l’Estat ajuda les entitats bancàries, però ens diu que no 
té diners –i es queda tan ample- per fer efectius els drets de les persones.

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 Gran Germà” alellenc

Aquest projecte legislatiu es va encetar a l’anterior legislatura però l’avantprojecte presentava llacunes legals com la poca garantia res-
pecte a les persones, vulnerava l’autonomia municipal, creava un cos policial específic de MMEE i depenia del Govern de Catalunya. A 
més, el Consell Consultiu va trobar elements d’inconstitucionalitat en alguns articles. Tot plegat va fer enrederir la tramitació i finalment 
va decaure per finiment de la legislatura. 

Ara el segon projecte presentat pel nou govern d’entesa té un esperit més garantista, no vulnera l’autonomia local, disposa del vist 
i plau del Consell Consultiu, i sobre tot el fet de que la oficina i el seu director dependran directament del Parlament, no del Govern.  

Entenem que es una llei que posa eines per la prevenció i la lluita contra el frau  i la considerem com un bon instrument per la 
transparència, eficàcia i bones pràctiques de les nostres administracions.

A grans trets l’oficina antifrau podrà examinar un ajuntament però sempre a través dels òrgans de control interns municipals, podrà 
examinar empreses privades que tinguin contacte amb alguna administració pública, per una concessió de servei o per que rebin sub-
vencions públiques i també podrà examinar possibles usos il·legals de fons públics. El director de l’oficina haurà de ser escollit amb el 
suport de dos terços del Parlament amb un mandat màxim de nou anys, no prorrogables, i informarà anualment a la Cambra.

Ja era hora que de posar sobre el paper un mecanisme per poder enderrocar als que practiquen la corrupció o als gestors irrespon-
sables i de retruc poder demostrar la bona feina, l’eficàcia, la transparència i l’honestedat que es fa des de el conjunt de les adminis-
tracions públiques.

La crisi actual, provocada per l’ambició desenfrenada i la mala gestió dels mercaders del capital, posa de manifest la necessitat que la 
política reguli l’economia. Una POLÍTICA en majúscules, fruit d’un sistema democràtic millorat. “Subcontractar” totes les responsabili-
tats de la política als partits que ens governen –que no tenen altra missió que guanyar eleccions- S’ha comprovat suficient?. Aleshores, 
Quina és la nostra missió? La ciutadania té obligacions, a més de drets. Fins fa un temps, la gent només podia decidir sobre el seu go-
vern quan anava a votar o quan s’hi manifestava en contra. Però aprofundir en la democràcia vol dir més poder per a la ciutadania.

A nivell local, hem d’exigir pressupostos participatius: mecanismes que permeten que els ciutadans i les ciutadanes, individual-
ment o a través d’entitats, decideixin de manera directa a què es destinen els diners públics o, fins i tot, com es recullen. 

El gran referent de totes les iniciatives de pressupostos municipals participats que ara s’implanten és al Brasil. L’experiència més 
reconeguda és la de Porto Alegre, que ja s’ha convertit en un símbol de la nova democràcia. 

A Espanya i, de fet, a tota Europa, s’han estès tot just en els últims anys.... Tanmateix, de mica en mica han penetrat en el territori 
català i s’han desenvolupat experiències que actualment ja estan del tot consolidades. A tall d’exemple, trobem: el Figaró-Montmany, 
Santa Cristina d’Aro, Callús, Sabadell, Arenys de Mar, Mataró o Cardedeu, entre molts d’altres. A Alella fa temps que no es convoca 
una audiència pública per a informar sobre el pressupost municipal. Pot ser és un tema que no interessa ningú i pot ser per això no hi 
ha voluntat política de fer pressupostos participats.  Si voleu saber-ne més: http://www.elscalersoncalen.org

Pressupostos participats  

Ja fa dies que la nostra vila disposa de càmeres de control que vigilen els infractors de trànsit. La majoria sempre estarem d’acord que 
tota inversió en mitjans per a la seguretat dels vilatans, gran o petita, serà benvinguda. Això sí, primer creiem que, abans de fer una 
despesa en aparells tecnològics amb manteniment inclòs –algunes d’aquestes joguines han estat enfocant el cel místic alellenc o al-
guna balconada d’algun veí amant del voyeurisme- primer s’hauria d’actualitzar i renovar gran part de la senyalètica viària del poble. 
Les tradicionals senyals de tipus verticals o horitzontals i els simpàtics semàfors mereixen un respecte ja que la gran majoria estan en 
un estat deplorable o situats en llocs inversemblants. Tot i que es dona per suposat que qui decideix la ubicació d’aquestes senyals 
condueix algun tipus de vehicle, és ben cert que les senyals tradicionals no serveixen per sancionar ni per aportar ingressos.

Podríem optar també per ser pioners i fer com la ciutat alemanya de Bohmte que ha suprimit dels seus carrers tots els semàfors 
i senyals de trànsit amb l’objectiu de reduir els accidents. De moment, la iniciativa està funcionant: la ciutat de Bohmte va rebre de 
la Unió Europea la subvenció necessària per portar a terme aquest “experiment”. Els 13.000 conductors de la ciutat compten avui 
amb dos úniques normes de circulació: no superar els 50 quilòmetres per hora i cedir sempre el pas a la dreta a cotxes, bicicletes i 
vianants. L’iniciativa serà aplicada en breu a Gran Bretanya. 

En definitiva, considerem imprescindible sensibilitzar al ciutadà i adequar una bona senyalització més llegible i sostenible, in-
tegrada en el paisatge del nostre poble.

Oficina antifrau 

atenció a hores convingudes: mercemarzo@gentdalella.com



de la llicència d’ocupació temporal concedida el 1998 d’una 
antiga finca de propietat municipal a la Serreta, on s’ubica-
rà la nova escola pública d’infantil i primària, per passar-hi 
una claveguera. La Generalitat, actual titular de la finca, exi-
geix que la claveguera es deixi sense servei, per la qual cosa 
l’Ajuntament ha procedit a anul·lar la llicència de 1998. 
 Aprovat per unanimitat. 

 Proposta de signatura d’un conveni amb la Caixa per a la 
concessió de microcrèdits.
El ple va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajun-
tament i la Caixa per a la concessió de préstecs de petita 
quantia -microcrèdits- amb la finalitat de finançar projectes 
promoguts per persones que pateixen exclusió financera. 
Aprovat per unanimitat

 Moció conjunta de tots els grups municipals per a la mi-
llora del finançament local i per a l’impuls de la segona des-
centralització. 
 Aprovada per unanimitat.

ACORDS DEL PLE
 
  Proposta de dedicació parcial del regidor Sergi Freixes de 
C.O.R.
Aprovat per unanimitat. 

 Proposta de modificació dels Estatuts del Consorci Digital 
Mataró-Maresme.
La modificació consisteix en el canvi de domicili de la seu 
del Consorci, que passa del Consell Comarcal del Maresme 
al centre cívic de Pla d’en Boet de Mataró, on estan situats 
els estudis de MaresmeDigital. També es permet d’actuar 
com a interventor o secretari a qualsevol persona que exer-
ceixi aquests càrrecs en una administració local de fora de 
la comarca, com s’establia fins ara. 
Aprovat per unanimitat. 
 
 Proposta de modificació de crèdit. 

El ple va aprovar una modificació de crèdit per import de 
60.000 euros per si són necessaris per compensar econò-
micament l’escola Laie com a conseqüència de la revocació 

14 EL FULL

COP D’ULL AL PLE

PLE ORDINARI DEL25 DE SETEMBRE DE 2008   (Per a més informació, consulteu l’acta de la sessió plenària en el web www.consensus.cat/alella)

PROPERA ESTADA DE LA DEIXALLERIA MÒBIL A ALELLA:
DE L’11 AL 16 DE NOVEMBRE
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.
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TELÈFONS D’INTERÈS

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 (667 182 523) 
www.popularsbcn.com/alella

SERGI FREIXES CASTRELO Amor per Alella, COR
Hores a convenir (93 5408247)
amorperalella@gmail.com 

MERCÈ MARZO I GÓMEZ Gd’A
Hores a convenir 
mercemarzo@gentdalella.cat - www.gentdalella.cat

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: NOVEMBRE

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
Hores a convenir · 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 (termini ampliat)  29.02.2008   a   03.06.2008
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ELS PINYONS
93 555 55 09 

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




