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El 17 de gener l’Ajuntament va aprovar el pressupost d’en-

guany. Es tracta d’un pressupost que consolida les millores en 

serveis i manteniment del municipi reeixides el darrer mandat 

i que introdueix novetats per tal d’incrementar la qualitat de 

vida dels alellencs. 

L’augment i millora del servei d’atenció domiciliària (SAD), 

que multiplica per tres els seus recursos; la creació de tres 

noves places d’agents de policia; la incorporació de nous ser-

veis en una llar d’infants a ple rendiment; la consolidació de 

les millores en transport urbà incorporades l’any passat; la 

creació del festival de poesia i de l’escola de dansa, així com 

l’augment dels diners destinats al programa de suport rural o 

els recursos destinats a avançar l’arribada de la TDT a Alella, 

són algunes de les novetats més destacades.

Pel que fa a les inversions previstes, enguany veurem com 

finalitzen les obres de la piscina i l’arranjament del seu en-

torn, els treballs de consolidació d’estructures de la masia de 

Can Magarola o les intervencions previstes als barris de Can 

Comulada i Alella Parc. 

A més d’aquestes actuacions, l’Ajuntament ha sol·licitat a la 

Generalitat diversos projectes perquè siguin subvencionats a 

través del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) dels propers 

anys. El passeig de la riera, la nova biblioteca a la fàbrica 

de pintures i el nou Casal a Can Calderó, a més de diver-

ses intervencions a barris, són les prioritats expressades per 

l’Ajuntament. Aquest mes de febrer, l’Ajuntament tornarà a 

refermar –i a complementar- aquestes prioritats en ocasió de 

la convocatòria d’ajuts de la Diputació de Barcelona. 

A tots aquests projectes cal afegir la construcció de l’habi-

tatge social de lloguer de Cal Doctor, l’inici de la construcció 

de la nova escola a la Serreta i els treballs de redacció del 

projecte d’ampliació de l’escola Fabra del Bosquet, que su-

men més de 9 milions d’euros finançats per la Generalitat de 

Catalunya.
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SERVEIS SOCIALS

EL SERVEI D’ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA ES RENOVA

El servei d’ajuda a domicili (SAD) s’ha 
renovat aquest any, ampliant les seves 
prestacions i les hores d’atenció als 
usuaris. L’Ajuntament ha adjudicat per 
concurs a la Fundació Germans Aymar 
i Puig la gestió d’aquest servei per un 
període de dos anys. El conveni signat 
amb la Fundació inclou la cobertu-
ra de noves prestacions, com són els 
àpats a domicili, els serveis de buga-
deria, podologia i perruqueria, a més 
d’activitats per ajudar a la recuperació 
i manteniment de les capacitats físi-
ques i mentals de les persones grans o 
amb problemes psíquics o físics. Tam-
bé s’ofereix servei de teleassistència i 
d’assessorament per adaptar les llars a 
les necessitats de les persones que pa-
teixen pèrdua d’autonomia. A més, es 
facilita informació als familiars o cui-
dadors per afrontar la cura de persones 
dependents.  

Les noves prestacions s’afegeixen a 
les que ja s’oferien fins ara,  que són 
les de suport de la persona i neteja de 
la llar. El nou servei amplia també la 
cobertura horària, garantint l’atenció 
des de les 8 a les 20h, de dilluns a 
dissabte, i diumenge de 8 a 16h. 
L’ampliació i millora del servei ha estat 
possible gràcies a l’augment de la do-
tació econòmica de l’Ajuntament, que 
ha triplicat la seva aportació, destinant  
114.000€ per a 2008.  

El servei d’atenció domiciliària mu-
nicipal està adreçat a les persones de 
qualsevol edat que per motius físics, 
psíquics o socials es troben en situació 
de manca d’autonomia, dificultats per 
desenvolupar les activitats de la vida 

diària o pateixen problemàtiques fami-
liars especials. 

Actualment, 30 persones reben 
suport personal, 16 utilitzen el servei 
de neteja de la llar i 3 reben àpats a 
domicili. A més, 61 ciutadans són ate-
sos pel servei de teleassistència –que 
consisteix en un terminal connectat a 

una central d’alarmes que garanteix la 
seguretat de la persona que el porta les 
24 hores del 365 dies de l’any. 

Qualsevol persona interessada en 
rebre aquest servei o que necessiti in-
formació per algun familiar o amic, pot 
dirigir-se als serveis socials de l’Ajun-
tament. 

···························································································
L’Ajuntament adjudica el servei a la Fundació Germans Aymar i 
Puig que oferirà més prestacions i més hores d’atenció.
···························································································

ROSER BASSAS I MANUEL LUCAS 
75 i 81 anys. Reben servei de suport 

personal i àpats a domicili (dinar i sopar). 

RAMONA TEIXIDÓ
84 anys. Rep suport personal de la treballadora 

familiar, servei de neteja i teleassistència.

FRANCISCA MORET
89 anys. Rep servei 

de suport personal i teleassistència.

RAFAELA GÁLVEZ
88 anys. Rep serveis de suport personal, 

neteja de la llar i teleassistència



de febrer i consisteix a facilitar conei-
xements elementals de la llengua, la 
cultura catalana i l’entorn més pro-
per; informar dels recursos i serveis 
de l’Ajuntament, el municipi i el país; 
ajudar a la recerca de feina i habitatge 
i donar suport en situacions personals 
d’especial dificultat. A més d’ajudar els 
nouvinguts a la seva integració, el nou 
servei és també un espai de trobada 
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SERVEIS SOCIALS

LA CAIXA DESTINA 62.500€ A FINANÇAR ACTIVITATS
I UNA CIBERAULA PER A LA GENT GRAN

La Fundació la Caixa destinarà 
62.500€ en cinc anys a finançar un 
programa d’activitats i l’equipament 
d’una ciberaula informàtica per a la 
gent gran d’Alella, segons estableix el 
conveni de col·laboració signat el 10 
de gener per representants de l’entitat 
financera, l’Ajuntament i l’Associació 
de Gent Gran d’Alella. L’acord, que té 

··························································································
L’entitat d’estalvis, l’Ajuntament i l’Associació de Gent Gran d’Alella han 
signat un conveni de col·laboració per als propers cinc anys.

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

vigència fins a 2012, suposa la reno-
vació i ampliació del conveni subscrit 
el 2002 per les tres parts.

Segons estableix el conveni, l’Obra 
Social de la Caixa portarà al Casal 
d’Avis  el seu programa d’activitats amb 
l’objectiu de potenciar la participació 
social i la millora de la qualitat de vida 
de les persones grans. Aquest centre 

·································································
L’objectiu és afavorir la integració 
social i la igualtat d’oportunitats. 
·································································

NOU PROGRAMA D’ACOLLIDA 
PER A PERSONES NOUVINGUDES

L’Ajuntament ha signat un conveni de 
col·laboració amb els Grups de Recer-
ca i Actuació amb Minories Culturals 
i Treballadors Estrangers (GRAMC) 
per portar a terme diferents accions 
i activitats que afavoreixin la igualtat 
d’oportunitats i la integració social de 
les persones nouvingudes, procedents 
d’altres països i cultures. El progra-
ma d’acollida arrencarà aquest mes 

rebrà una dotació anual de 4.500€ per 
promoure activitats que incideixin en 
la qualitat de vida dels seus usuaris. A 
més, la Fundació destinarà 40.000€ a 
la renovació de la ciberaula informàtica 
per desenvolupar un programa d’incor-
poració de les persones grans al món 
de les noves tecnologies i de participa-
ció social.

per compartir experiències i crear vin-
cles al municipi. L’Ajuntament destina-
rà aquest any 11.098€ per finançar el 
programa d’acollida.

El GRAMC és una ONG creada l’any 
1989, amb la seu central a Girona, 
que treballa per promoure la solidari-
tat, l’hospitalitat, el respecte mutu, la 
convivència i les actituds cíviques posi-
tives entre els autòctons i les minories 
culturals, ètniques o religioses. 

Els interessats poden demanar in-
formació o formalitzar la inscripció a 
Can Lleonart on trobaran el personal 
del GRAMC cada dimarts i dijous de 
16 a 18h. També poden deixar un  
missatge al contestador del número de 
telèfon: 93 540 40 24. 

L’alcalde d’Alella, el respresentant del GRAMC i la regidora de Serveis Socials.
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HISENDA / URBANISME

EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2008 ASCENDEIX 
A 11,5 MILIONS 

LLICÈNCIES PER CONSTRUIR 188 HABITATGES 
L’Ajuntament va concedir l’any passat 
llicències per construir 188 nous ha-
bitatges, la xifra més elevada des de 
1996. L’augment respon a les promo-
cions plurifamiliars de Cal Calderó, on 
es construiran 74 habitatges, i de Cal 
Doctor, on s’estan edificant 61 habitat-
ges socials de lloguer. El 2007 es van 
tramitar 71 llicències d’ocupació i 247 
d’obres menors i assabentats. 

L’àrea de Sostenibilitat va incoar 48 
expedients de disciplina urbanística, 
27 dels quals han conclòs amb l’en-
derroc o legalització de l’edificació que 

El Ple va aprovar el 17 de gener el 
pressupost municipal de 2008, que as-
cendeix a 11.568.809€, la qual cosa 
representa un decrement del 10,94% 
respecte de 2007. D’aquests, 8,5 mi-
lions es destinen a despeses corrents, 
que creixen un 5,49%, mentre que 
les inversions passen de 4,3 milions 
al 2007 a poc més de 3 milions en 
el present exercici. Aquesta diferència 
està motivada, principalment, pel fet 
que l’any passat es va disposar d’una 
partida de més de 1,2 milions proce-
dent de la modificació de Can Calde-
ró -que es va destinar a la compra de 
la fàbrica de Pintures- i una altra de 
600.000€ aportats per Sorli Discau. 

Dels ingressos previstos 9,3 mili-
ons procedeixen d’ingressos corrents, 
1,7 de subvencions i 527.700 d’en-
deutament. Cal destacar que les or-
denances fiscals no s’han modificat 
en aquest exercici i que s’espera una 
davallada dels ingressos provinents 
dels impostos sobre l’increment del 

valor dels terrenys i les construccions, 
instal·lacions i obres, i de la taxa de 
llicències d’obres, vinculat a la situa-
ció conjuntural del sector immobiliari. 
A més, el pressupost només inclou les 
subvencions corrents compromeses o 
conegudes per part d’altres administra-
cions i caldrà afegir les que es vagin in-
corporant durant el transcurs de l’any, 
que s’aniran consignant a les despeses 
vinculades. 

Pel que fa a les inversions, des-
taquen la consolidació estructural de 
Can Magarola, la piscina municipal, el 
passeig de la Riera, el reforç d’accés 
a Can Comulada, la millora de l’enllu-
menat d’Alella Parc i la zona verda de 
Can Vera. També cal assenyalar l’aug-
ment de recursos destinats al servei 
d’atenció domiciliària, l’escola bressol 
i a transport públic.

El pressupost municipal es va apro-
var amb el vot favorable de l’equip 
de govern (ERC-La Garnatxa i PSC) i 
d’Amor per Alella. CiU es va abstenir i 

PP i Gent d’Alella van votar-hi en con-
tra.

SUPRESSIÓ DELS ORGANISMES AUTÒNOMS 
A la sessió es va acordar també la su-
pressió dels tres patronats municipals 
que existien fins ara: Esports, Habitatge 
i Can Magarola. El d’Esports estava en 
suspens des de 2002, el d’Habitatge 
serà substituït per un Consell Munici-
pal de l’Habitatge i el de Can Magarola 
s’ha dissolt atenent a la seva escassa 
activitat, ja que el museu està tancat 
des de fa tres anys. 

La llei de modernització d’ens lo-
cals obliga a crear la figura del gerent 
en aquests organismes autònoms, 
amb la remuneració corresponent, el 
que comportaria una despesa addicio-
nal per l’Ajuntament. Per aquest motiu  
s’ha decidit suprimir els tres patro-
nats,  ja que es poden seguir realitzant 
les mateixes activitats sense haver de 
fer front a unes despeses poc justifi-
cades. 

···········································································································································
Se suprimeixen els tres patronats municipals: Esports, Habitatge i Can Magarola.

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

incomplia la normativa. Les denúncies 
i sancions per ocupació indeguda de la 
via pública han passat de 79 a 36 ex-
pedients. També s’han reduït els reque-
riments de neteja de terrenys privats. 
L’any passat es va advertir 33 propie-
taris, després que el 2004 i 2005 es 
cursessin més d’un centenar de reque-
riments per aquest motiu. A més, es va 
requerir a una desena de propietaris de 
construccions que les mantinguin en 
les degudes condicions de seguretat. 

La Generalitat construeix 61 habitatges socials a Cal 
Doctor 
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OBRES PÚBLIQUES

APROVADES LES TARIFES DE LA PISCINA 

L’Ajuntament ha aprovat les tarifes que 
aplicarà el complex esportiu municipal 
de Can Vera quan obri les seves portes 
a la primavera. El preu d’una entra-
da puntual serà de 5€ per a infants, 
joves, gent gran (majors de 60 anys) 
i pensionistes i de 7 per a adults de 
19 i 59 anys. Les quotes dels abona-
ments mensuals oscil·len entre els 36€ 

L’ACCÉS DE CANONGE ESTARÀ TALLAT DUES SETMANES 

(adults) i els 17€ (fills d’abonats de  6 a 
15 anys). Estan exempts de pagament 
els menors de 6 anys, en cas que els 
pares disposin d’abonament mensual. 
Les tarifes inclouen quotes especials 
per horaris específics de matinada, 
matí, vespre o cap de setmana. 

Les quotes d’inscripcions oscil·len 
entre 60 i 33€. Les persones que for-
malitzin les seves inscripcions entre 
aquest mes i l’obertura de les instal-
lacions gaudiran d’un descompte del 
50%.  

La Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya (UFEC), concessionària 
de la construcció i gestió del complex 
esportiu, ha obert una oficina d’infor-
mació i inscripcions a l’edifici annex a 
l’Ajuntament. L’horari d’atenció al pú-
blic és de dilluns a divendres, de 10 a 
14h i de 17 a 21h, i dissabte de 10 a 
13h. Les persones interessades poden 
adreçar-se a aquesta oficina per rebre 
informació sobre les instal·lacions i les 
diferents activitats programades, a més 

L’empresa Servial va iniciar el 8 de 
gener les obres de millora de l’accés 
des del barri de Canonge a la carretera 
BP-5002. L’actuació, que està previst 
que finalitzi el mes de març, perme-
trà millorar la seguretat dels accessos 
d’entrada i sortida a aquesta via des 
del carrer Llorer i evitar les retencions 
de trànsit que es produeixen a la car-
retera pels vehicles que accedeixen o 
s’incorporen en aquest punt. 

Els treballs obligaran a tallar la cir-
culació del carrer Llorer durant dues 
setmanes, com a màxim. Es preveu 

l’afectació del vial entre els dies 4 i 18 
de febrer. Les obres tenen un cost de 
179.557€, finançats per l’Ajuntament. 
La Diputació de Barcelona s’ha fet càr-
rec de l’elaboració del projecte i assu-
meix la direcció de l’obra. Els criteris 
tècnics i geomètrics de la intersecció 
han estat establerts per la Diputació, 
propietària del tram de carretera afec-
tat. 

Els treballs es fan per fases, de 
manera que afectin el mínim possible 
a la circulació del carrer Llorer. A la 
primera fase, les obres s’han fet fora 

de la calçada i no han afectat el tràn-
sit. A la segona, s’han de construir les 
illetes d’accés a la carretera, la qual 
cosa obliga a tallar al trànsit l’accès 
al Canonge  durant dues setmanes.  
Per últim, a la tercera fase, es farà el 
fressat i pavimentació de la carretera i 
dels nous carrils d’accés, a més de les 
obres de senyalització i abalisament. 
Els treballs de pavimentació s’executa-
ran durant un màxim de dos dies i no 
comportaran el tall total del trànsit a la 
BP-5002, ja que es regularà la circula-
ció donant pas alternatiu. 

··························································································
El preu dels abonaments mensuals oscil·la entre els 36 i els 17€. Infants, 
joves i pensionistes pagaran 5€ per l’entrada puntual i 7€ els adults. 

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

ABONAMENTS MENSUALS GENERALS

Adults (de 19 a 59 anys): 36€
Familiar infantil (fill de 0 a 5 anys): exempt
Familiar infantil (fill de 6 a 15 anys): 17€
Familiar juvenil (fill de 16 a 18 anys): 26€
Infantil (de 6 a 15 anys): 25€
Juvenil (de 16 a 18 anys): 27,50€
Gent gran i pensionistes: 24€

ENTRADA PUNTUAL

Adults: 7€
Infantil (de 0 a 15 anys): 5€
Jove (de 16 a 18 anys): 5€
Gent gran i pensionistes: 5€

TARIFES

de formalitzar les seves inscripcions. A 
més del descompte del 50% en el preu 
d’inscripció, la UFEC ofereix un primer 
reconeixement mèdic esportiu gratuït i 
una bossa de regal.
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MOBILITAT

ELS DESCOMPTES DEL PEATGE D’ALELLA 
BENEFICIEN 4.790 USUARIS

Un total de 4.790 conductors s’han 
acollit, fins al mes de desembre de 
2007, als descomptes que s’apliquen 
al peatge d’Alella per als usuaris ha-
bituals des de l’1 de febrer de l’any 
passat. Els descomptes són del 100%, 
és a dir els trànsits són gratuïts de di-
lluns a divendres, no festius, a partir 
de 8 trànsits mensuals, sempre i quan 
disposin d’un teletac amb domicilia-
ció bancària en oficines autoritzades 
d’Alella, Tiana, El Masnou i Teià. 

Al llarg de 2007 el nombre de tràn-
sits registrats als peatges d’Alella ha 
crescut un 4,1%, passant de 
4.981.191, entre febrer i desem-
bre de 2006, a 5.183.922 al ma-
teix període de 2007. Aquest incre-
ment, amb puntes del 9,2% i del 
6,7% els mesos d’agost i d’octubre, 

es considera normal. Això indica 
que la majoria dels conductors 
que s’han acollit al sistema de 
descomptes ja eren usuaris de 

··········································································································································
En els primers onze mesos d’aplicació, entre febrer i desembre de 2007, s’han realitzat més d’1,1 milions de 
trànsits gratuïts que han suposat un estalvi per als usuaris de 280.465€ assumits per la Generalitat.

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

LA PARADA DE L’ALELLA EXPRÉS A 
L’ENTRADA DEL PORT 

La parada del bus Alella Exprés 
ha quedat ubicada definitivament 
a la glorieta d’entrada del port del 
Masnou per evitar les molèsties i els 
possibles desperfectes que, amb el 
temps, s’haguéssin pogut produir 
sobre la coberta dels locals comer-
cials a causa del pas del vehicle .  

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

CONTROL DE TRANSPORT ESCOLAR
La Policia Local va realitzar 13 denún-
cies durant la campanya de control 
de transport escolar efectuada entre 
octubre i novembre. Els controls es 
van portar a terme els dies 29, 30 i 
31 d’octubre i 7, 12 i 22 de novem-
bre amb l’objectiu de comprovar que el 
transport a les escoles es realitza amb 
les degudes garanties. 

Els agents van inspeccionar 12 
autocars, 9 dels quals tenen origen i 
destí en centres educatius de la loca-
litat (IES d’Alella i les escoles Hamelin 
i Santa Maria del Pino) i els altres tres 
tenen parada en el municipi tot i que 
fan el transport dels alumnes a escoles 

d’altres localitats. De les 13 denúncies, 
11 van ser per incompliment del regla-
ment en matèria de transport, ja que 
no duien l’autorització específica que 
els acredita per  efectuar aquest tipus 
de transport. 

Les altres dues denúncies van ser 
per infraccions en matèria de trànsit: 
una per no disposar del martell tren-
ca vidres en cas d’emergència i l’altra 
perquè el conductor no portava l’auto-
rització per realitzar transport escolar 
tot i tenir-la concedida. La campanya 
de control de transport escolar es fa, al 
menys,  dues vegades al llarg del curs 
escolar. 

L’ACCÉS DE CANONGE ESTARÀ TALLAT DUES SETMANES 

l’autopista abans de l’entrada en vi-
gor de la gratuïtat i que no incre-
menten de manera significativa el 
nombre de trajectes mensual pel fet 
de gaudir d’aquesta bonificació.  
Del total de trànsits comptabilit-
zats, 22,4% (1.163.471 vehicles) 
que han passat per la barrera, ho 
han fet de manera gratuïta. L’estalvi per 
als usuaris ha estat de 280.264€ que 
han anat a càrrec de la Generalitat.

D’altra banda, des de 1 de gener 
s’han incrementat les tarifes que s’apli-
quen als peatges. En el cas d’Alella, 
ha passat de 29 a 30 cèntims per a 
turismes i motocicletes i de 31 a 32 
cèntims per a furgonetes, camions i au-
tocars. El cost per als vehicles pesants 
oscil·la entre els 48 i els 64 cèntims, 
segons la categoria.
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L’ORGÀNICA ES RECOLLIRÀ 
TAMBÉ EL DISSABTE

Des de l’inici de la recollida selectiva de 
la fracció orgànica (FORM) ara fa tres 
anys, els índexs de reciclatge de totes 
les fraccions han augmentat progressi-
vament, superant el 30% del pes de 
la brossa del municipi. Tanmateix, la 
majoria dels residus encara s’aboquen 
indiscriminadament dins els conteni-
dors de rebuig, que es duen a incinerar 
sense possibilitat de recuperar-los. 

Amb l’objectiu de fer un nou pas 
endavant en la millora de la recollida, 
l’Ajuntament introduirà alguns canvis 
en el servei durant el mes de febrer. 
Concretament, a partir del dia 11 els 
contenidors per a la matèria orgànica 
es buidaran un dia més, el dissabte, 
mentre que la meitat dels contenidors 
de rebuig veuran disminuïda la seva 

freqüència de buidatge i no es reco-
lliran ni dimecres ni divendres. La se-
lecció d’aquests contenidors es durà a 
terme en funció de l’anàlisi de les da-
des diàries de pesatge i dels itineraris 
establerts. En cap cas, la reducció de 
buidatges no hauria de suposar un risc 
de col·lapse ja que totes les àrees de 
recollida estan suficientment dimen-
sionades per encabir els residus ge-
nerats a cada carrer o veïnat, si cada 
fracció es diposita al seu contenidor 
específic.

D’aquesta manera, els responsa-
bles municipals esperen que els veïns 
prenguin consciència de la necessitat 
de dipositar cada residu en el conte-
nidor corresponent per millorar el reci-
clatge i mantenir net l’entorn. Alhora, 

la mesura pretén reduir el cost eco-
nòmic que suposaria per a les arques 
municipals fer front als nous costos 
derivats de l’eliminació del rebuig. I és 
que l’Agència de Residus de Catalunya 
gravarà enguany amb 5 euros suple-
mentaris cada tona de residus que es 
porti a incinerar.

ALELLA ESTRENA DEIXALLERIA
El passat 4 de gener, Alella va estrenar 
la nova deixalleria mòbil de la Man-
comunitat de Serveis que compartirà 
amb El Masnou i Teià. Si bé la seva 
estada habitual serà d’una setmana 
al mes, en aquest primer servei va ro-
mandre excepcionalment dues setma-
nes seguides a la Riera Principal. S’hi 
van acostar 97 usuaris. 

···························································································
L’Ajuntament incrementa de 3 a 4 els dies de recollida de la 
FORM i disminueix la freqüència de buidatge del rebuig per 
estimular la pràctica del reciclatge.  
···························································································

PROP DEL  75% DEL REBUIG ES PODRIA RECICLAR

Els canvis en la freqüència dels buidatges s’han concretat després de co-
nèixer els resultats de l’anàlisi encarregada recentment sobre la composició 
del rebuig recollit a Alella. Segons aquest estudi, elaborat a partir de sengles 
mostres de 250 kilos fetes els passats 18 i 20 de desembre a la planta inci-
neradora de Mataró per l’empresa Applus, el 75% dels residus que es llencen 
al contenidor del rebuig es poden reciclar: el 30% -en pes- del contingut són 
restes alimentàries biodegradables que haurien de dipositar-se al contenidor 
marró; el 18% són voluminosos que s’haurien de portar a la deixalleria o 
lliurar-los al servei gratuït de recollida que presta l’Ajuntament; el 10% són 
restes de paper i cartró, i encara el 9% són plàstics i envasos, que també 
disposen de contenidors específics al carrer.

orgànica 36%
mobles i electrodomèstics 18%
paper i cartró 10%
bolquers i compreses 10%
plàstics 9%
roba i calçat 4%
vidre 3%
metalls 3%
altres 7%
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ALELLA ESTRENA A L’ABRIL 
EL FESTIVAL DE POESIA
Alella s’omplirà de poemes a l’abril 
amb la primera edició del Festival de 
Poesia, organitzat per la regidoria de 
Cultura. La iniciativa pretén convidar 
els alellencs a gaudir de la lectura po-
ètica i de la poesia musicada, a més 
d’impulsar la creació literària, obrir es-
pais del municipi a aquesta activitat i 
donar a conèixer poetes i poetesses de 
la nostra cultura. Les activitats es rea-
litzaran del 10 al 13 d’abril a diferents 
equipaments com Comafosca, la bibli-
oteca Ferrer i Guàrdia, l’IES Alella, Can 
Gaza i Can Lleonart. El programa del 
festival inclou lectures de poetes, re-
citals acompanyats de música, poesia 
experimental i altres activitats sorgides 
de diferents àmbits del poble.

Dins de les jornades poètiques 
s’atorgaran els premis als guanyadors 
locals de la Mostra Literària del Mares-
me d’enguany i es presentarà el llibre 
de Maria Antònia Grau, Res no és igual 

a res, obra guanyadora del premi de 
poesia Alella a Maria Oleart 2007.

L’acte central del festival es realit-
zarà el dia 12 d’abril i consistirà en un 
homenatge a la poetessa Montserrat 
Abelló per la seva reconeguda trajectò-
ria i pel seu compromís amb els premis 
Alella a Guida Alzina i Alella a Maria 
Oleart, dels quals ha format part del 
jurat des de la seva creació.  

PREMI ALS  MILLORS PESSEBRES DE 2007  
El 19 de gener es va fer públic el vere-
dicte del concurs de pessebres i es van 
lliurar els premis als millors treballs de 
la trentena d’obres presentades. Sergi 
Villanueva, amb un pessebre a dos ni-

vells molt detallista, es va estrenar com 
a guanyador del primer premi de la ca-
tegoria infantil. A la familiar, va tornar 
a guanyar, un any més, Jacint Roqueta, 
amb un espectacular pessebre que re-

cull masies i indrets d’Alella. El primer 
premi de les entitats va ser per al Centre 
Ocupacional La Gavina. El jurat va valo-
rar, sobretot, el alt nivell d’elaboració de 
les figures.  

GRUP A: INFANTIL

1r premi SERGI VILLANUEVA SÁNCHEZ
2n premi PACO, ÀLEX I BRUNO MIR ROMA
3r premi OLGA I ANNA CAMPS FONOLLOSA

GRUP B: FAMILIAR

1r premi JACINT ROQUETA MAS
2n premi BENJAMÍ SANAHUJA PÉREZ
3r premi FAMÍLIA CAMPS MARSAL

GRUP C: ENTITATS

1r premi CENTRE OCUPACIONAL LA GAVINA
2n premi ESCOLA FABRA
3r premi SANTA MARIA DEL PINO

NOUS CURSOS A CAN LLEONART
El programa d’hivern de Can Lle-
onart proposa els cursos: els vins 
i el seu ‘terroir’ i  mitjans de co-
municació, política i poder. Al pri-
mer, dirigit per la sommelier Rosa 
Vila, es faran tasts comparatius de 
vins d’Europa i Amèrica, exercicis 
de memòria olfactiva, per educar 
aquest sentit i gaudir millor de les 
aromes dels vins, i comparacions 
dels diferents minerals de cadas-
cun dels terrers. El segon anirà a 
càrrec de Iolanda Clop, professora 
de Periodisme i Ciències de la Co-
municació de la UAB, i tractarà les 
audiències, les fonts, les empreses 
informatives i la convivència entre 
poder i mitjans de comunicació. 

PESSOA AL CLUB DE LECTURA
L’obra de Fernando Pessoa tancarà 
el cicle dedicat a la literatura portu-
guesa del Club de Lectura de la bi-
blioteca. La cita és el 14 de febrer, 
a les 21h i se centrarà en una tria 
de sis poemes. La sessió compta-
rà novament amb la col·laboració 
d’Isabel Soler. 

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

Tothom qui vulgui recitar un poema, propi o 
d’altres autors, podrà fer-ho davant les cà-
mares. Les lectures seran filmades per joves 
professionals del món audiovisual que el-
laboraran un documental que serà projectat 
durant el festival. Els interessats poden dei-
xar les seves dades a Can Lleonart o trucar 
al 93 540 40 24 fins al dia 20 de febrer.

LECTURES DE POEMES
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EL BALLET DE DAVID CAMPOS 
TORNA AL FESTIVAL D’ESTIU
La companyia de dansa de David 
Campos torna enguany al Festi-
val d’Estiu d’Alella després 
de la bona acollida que va 
tenir el seu espectacle a 
l’edició de 2006. El ba-
llet de Campos actuarà 
el 12 de juliol als jardins 
de Cal Marqués. El programa 
que prepara el coreògraf promet 
sorprendre els assistents 
amb un variat i atractiu es-
pectacle que inclourà versi-
ons de música dels Beatles, 
cançons populars i esceni-
ficacions transgressores que 
conjuguen el rock amb el clàssic. 
L’espectacle de dansa serà la ter-
cera proposta d’un festival que 
arriba aquest any a la cinquena 
edició ben consolidat com una 

de les cites musicals i culturals 
més destacades de la comar-

ca del Maresme. Com a les 
dues darreres edicions, 
el programa del festival 
inclou set espectacles, 
quatre de pagament i 
tres gratuïts. Els d’abo-
nament es faran els dies 

5, 12, 19 i 26 de juliols. 
Tots ells, menys el del dia 19 

-que es farà a les Quatre Torres,-
tindran com a escenari els jar-

dins de Cal Marquès. Les pro-
postes gratuïtes es realitzaran, 
com ja es habitual, al parc 
de Can Sors (10 de juliol), el 
parc Gaudí (17 de juliol) i el 

carrer Àfrica (24 de juliol). Les 
darreres edicions del festival van 

atreure entorn als 3.000 assistents. 

NOVES INICIATIVES A COMAFOSCA  
Comafosca es converteix del 8 al 17 
de febrer en un espai de reflexió i 
debat entorn el paper de la dona en 
la publicitat. Amb la col·laboració 
de l’Ajuntament i Comafosca, node 
d’art i pensament a Alella, l’Associ-
ació de Dones Solidàries, presenta 
l’exposició Benvingudes a la il·lusió 
(la trampa de la publicitat) cedida 
pel Museu Marès d’Arenys de Mar. 
La mostra s’inaugura el  8 de febrer 
amb la xerrada Escriure des d’una 
mirada lliure de l’escriptora Gem-
ma Lienas, autora del llibre Atrapa-
da al mirall. El 21 de febrer, dins 
del programa de tertúlies de Can 
Lleonart, la periodista i professora 
de la UAB, Joana Gallego, autora 
de Mujeres de papel, parlarà del 
tractament de les dones  dins dels 
mitjans de comunicació.  

 
L’IES ALELLA ACULL UNA TAULA 
RODONA SOBRE DROGUES 
La sala d’actes de l’IES Alella va 
acollir el passat 15 de gener una 
taula rodona sobre prevenció del 
consum de drogues oberta a tots 
el pares i mares dels alumnes de 
l’institut. Sota el títol Què podem 
fer i com hem d’actuar davant les 
drogues, la trobada era la terce-
ra i darrera sessió del taller sobre 
prevenció de problemàtiques asso-
ciades a l’ús/abús de les drogues 
que impulsen des de fa sis anys els 
ajuntaments d’Alella i Teià. Aquest 
taller tracta el tema de les drogues 
des d’una intervenció integral, ja 
que es treballa amb els alumnes, 
però també es realitza una sessió 
de formació amb els professors i 
una altra, que va ser la del 15 de 
gener, amb els pares.

Tot i que la convocatòria es va 
estendre a tots els pares d’alumnes 
de l’IES Alella i de l’IES Teià, només 
van assistir una vintena de pares i 
mares. A la sessió es van donar a 
conèixer els resultats del taller re-
alitzat amb alumnes i professors i  
es va reflexionar al voltant d’este-
reotips relacionats amb els joves i 
sobre la comunicació entre pares i 
adolescents. 

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

ELS PINYONS OBRE L’ESPAI NADÓ

La llar d’infants municipal Els Pinyons 
posa en marxa el proper mes de març 
l’Espai Nadó: un programa emmarcat  
dins el servei infant i família, que té 
com a objectiu donar suport a la cri-
ança, facilitant un espai de trobada, 
relació i intercanvi d’experiències. El 
nou servei està adreçat principalment 
a pares i mares que acaben de tenir un 
nadó o estan a punt de fer-ho. 

A més de potenciar la relació entre 
famílies que viuen la mateixa experièn-
cia, a l’Espai Nadó es donaran pautes 
de comportament i consells per ajudar 
i acompanyar els nous pares durant els 
primers mesos de vida dels nens. 

A les sessions es tractaran temes 

···························································································
És un espai de trobada,  relació i intercanvi d’experiències adreçat a les mares 
i els pares que acaben de tenir un nadó o estan a punt de fer-ho.

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

com l’alimentació, el descans, el mas-
satge infantil, el joc i la música. Des 
de març i fins a final d’aquest curs, les 
trobades seran quinzenals i es faran 
els dimecres, de 10 a 11.30h, a les 
instal·lacions de la llar d’infants. Les 
sessions, que tenen un cost mensual 
de 19€, es poden complementar amb 
el servei de bebeteca, on els pares po-
den disposar –dilluns, dimarts i dijous 
de 10 a 11.30h- d’un aula per jugar 
amb el seu infant. 

Per optar a aquest servei, destinat 
especialment a les famílies que no te-
nen fills al centre, cal contactar amb la 
llar d’infants Els Pinyons ( 93 555 55 
09). Hi ha 8 places disponibles. 
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TRES SORTIDES DE BOMBERS 
En menys d’un mes s’han registrat 
tres conats d’incendi que han moti-
vat la intervenció dels bombers. En 
dos dels casos el foc ha estat ocasio-
nat per l’incompliment de les condi-
cions en l’autorització per a la crema 
de rostolls. Les causes del tercer en-
cara es desconeixen. Davant de l’alt 
risc d’incendis cal extremar les pre-
caucions i complir les preceptives 
mesures de seguretat establertes als 
permisos de crema controlada.

NOU CURS DE CANGURS 
Vist l’èxit de l’anterior edició, el 
Punt d’Informació Juvenil repetirà 
després de Setmana Santa el curs 
de cangurs. Els interessats poden 
apuntar-se adreçant un correu 
electrònic a l’Àgora (pij@alella.
cat). Poden participar joves a partir 
de 16 anys i el preu és de 8€. 

NOUS HORARIS DE L’ÀGORA I CASAL 
DE JOVES CAN GAZA 
Des d’aquest mes l’Àgora està obert 
dilluns de 10 a 14h i de dimarts a 
divendres de 16 a 20h. Can Gaza 
obre dimarts i dijous de 17 a 21h i 
dimecres i divendres de 16 a 21h.

LES MILLORS RECEPTES ‘DEL MERCAT 
A LA TAULA’
El 15 de febrer a les 12h es lliura-
ran al Mercat Municipal els premis 
del concurs de receptes Del mercat 
a la taula, organitzat per la Dipu-
tació de Barcelona. Les dues gua-
nyadores, escollides entre les cinc 
finalistes seleccionades, són: Maria 
Cristina Alberni, amb la recepta co-
nill de tardor, i Marisol Vilà, amb el 
plat salmó bons amics. Les premi-
ades rebran un obsequi i les seves 
receptes seran recollides al llibre 
Concurs de receptes. Del mercat a 
la taula, que es regalarà als clients 
dels mercats. 

TELÈFONS DEL CENTRE DE SALUT
Per demanar hora de visita al met-
ge de família, pediatre o infermera 
es pot trucar als telèfons 93 555 
03 54 i 93 555 15 21, o bé al  
902 111 444. 

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

L’Ajuntament ha instal·lat deu pape-
reres per recollir les defecacions dels 
gossos amb l’objectiu de facilitar als 
propietaris l’eliminació de les restes 
fecals de les seves mascotes i evitar 
que embrutin el carrer. La presència de 
deposicions canines a la via pública és 
una de les principals i constants quei-
xes dels veïns i per evitar-les cal que 
els amos dels gossos siguin conscients 
de les molèsties que generen i tinguin 
un comportament cívic envers la resta 
de conciutadans. 

Les papereres, de color verd amb el 
dibuix d’un gos al frontal, faciliten les 
bosses per recollir els excrements i són 
el lloc adient i indicat per dipositar les 
restes una vegada han estat recollides. 
D’aquesta manera s’evita també que 
les bosses vagin a parar a altres pape-
reres d’ús ciutadà amb els problemes 
que això comporta. Les papereres cani-
nes s’han instal·lat, com a prova pilot, 
a deu punts del municipi que són es-
pais habituals de passeig dels animals. 
No s’han col·locat dins de parc públics 

i jardins ja que està expressament pro-
hibit portar els gossos a aquests espais 
pels problemes de salubritat que po-
den generar. Les papereres estan situa-
des a la Riera Principal -prop del pont 
de l’autopista-, a la zona de conteni-
dors dels carrers Núria/Figuerals, a la 
confluència de Núria amb Catalunya, 
al carrer Doctor Faus, al 
carrer Montagut, 
a l’entrada de 
sota del bosc 
de Cal Baró, 
al Sot del Mar-
quès –davant les 
escoles- i junt a 
les zones verdes 
de Can Sors, la 
plaça Doctor Pere-
llada i del Parc de 
Can Sans. 

El cost de les instal-
lacions és de 2.690€. Està 
previst instal·lar-ne deu més 
al llarg d’aquest any en dife-
rents punts del municipi.

INSTAL·LEN DEU PAPERERES PER 
LES DEFECACIONS DELS GOSSOS 

La Policia Local ha ampliat el seu parc 
de vehicles amb l’adquisició d’una se-
gona moto policial que permetrà una 
major mobilitat als agents dins el terri-
tori i millorarà els operatius de respos-
ta i notificació. La dotació d’una nova 
scooter respon també a la voluntat de 
la regidoria de Governació de moder-
nització del parc mòbil amb vehicles 
menys contaminants i de crear una 
unitat de policia de proximitat. Amb 
aquesta adquisició, la policia compta 
amb dos scooters, un turisme i un tot 
terreny. D’altra banda, a mitjan gener 
es van iniciar les proves selectives per 
incorporar tres nous agents a la planti-
lla de la policia. 

SEGONA MOTO PER A LA POLICIA 
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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 Superpastarrufimillonoso

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

PARTIT POPULAR

Els pressupostos
Ja tenim pressupostos pel 2008, van ser aprovats en un Ple extraordinari cel.lebrat el 17 de Gener. Suposem que trobareu àmplia 
informació en aquest mateix numero. Aquí volem explicar el sentit del vot de CIU, ens vam abstenir, i per què.

Uns pressupostos son un compromis del govern municipal amb els ciutadans: expliquen en què es volen gastar els diners de tots, 
quines son les prioritats de l’acció de govern i, dins el possible, que es comprometen a fer-ho. 

Per aixó els pressupostos d’un any s’han d’analitzar en relació als de l’any anterior: com s’ha gastat? En què? Es mantenen les prioritats 
o canvien? I això es el que vam fer, estudiar el grau d’execució del compromís que el govern va adquirir amb els pressupostos del 2007. 

I no us direm que vam tenir una sorpresa, perque ja haviem anat seguint els temes, però sí hem de confesar que quan vam fer les 
sumes no esperàvem que el grau d’incompliment fos tan alt: 3 mil.lions d’euros no es van gastar, el que suposa una quarta part del total. 
Dit d’un altre manera: una quarta part de les obres, activitats i serveis planificats i compromesos al 2007 no s’han portat a terme (l’am-
pliació de l’Escola, la revisió del Pla General, l’adequació del Passeig Marià Estrada, la reforma de Montals, l’ajut als malalts mentals, la 
senyalització comercial, el projecte d’integració de joves nouvinguts.......) Els diners s’han gastat, però en d’altres coses no previstes.

Amb aquests antecedents, considerem que el pressupost pel 2008 es també un pressupost “polític”, del que ha quedat fora l’ampli-
ació de l’Escola, no es preveu partida per el nou Casal d’Alella, s’externalitzen serveis però es contracta més personal (sis noves places de 
personal laboral eventual) La nostre abstenció deixa un marge de confiança, però no podem recolçar-los.
web: www.ciu.info     visites a hores convingudes: www.unio.org/alella

El 9M se celebran elecciones generales en España, de la que Alella es, exagerando sólo un poco, un oasis. Aquí todos nos cono-
cemos y somos amigos. Aquí, en política, somos adversarios, nunca enemigos. Un ejemplo, como presidenta del PP me honro 
de tener una buena relación con Andreu, Carme, Mercè, Albino o Josep Mª. Ellos aceptan a la Gabriela que compra en el super-
mercado y se enfada – y mucho, la verdad – cuando uno de sus hijos juega de portero y le meten 8 goles. Pero a Alella llegan las 
generales y no son candidatos ni el Andreu, ni la Carme, ni mucho menos, el Javier o la Gabriela. No hay 20 candidatos, sólo 2: 
Rajoy y Zapatero. O Zapatero y Rajoy, no empecemos a discutir. Esa es la realidad y lo demás – los demás – son acompañamiento. 
O sea: votes a quien votes, al final, tu voto irá a parar a Zapatero o a Rajoy. Aquí el gran tema: Predilecciones aparte, ¿cuál es 
más fiable? Rajoy ha participado en altos cargos del gobierno del PP; en la oposición ha demostrado solidez y coherencia (unidad 
de España, familia o cesta de la compra…); en cambio Zapatero niega que haya crisis. Una vieja frase dice: “Si te engañan una 
vez, la culpa es suya; si te engañan dos veces, la culpa es tuya”. ¿Cuántas veces ha engañado y engaña Zapatero? Que se lo pre-
gunten a Artur Mas, a los sufridores de Cercanías, a los que le creyeron que no había mantenido contactos con ETA después de la 
tragedia de la T4… Con el PP en el gobierno, España estaba unida; la economía marchaba tan bien que, contra todo pronóstico, 
España entró en el Euro y las cuentas arrojaron superávit por primera vez en la historia. Cataluña crecía, ahora no…Los extremos 
son malos; circulemos por el centro. El único partido político de centro que existe en toda España es el PP. En él cabemos todos: 
españoles, catalanes y “alellencs”.Tú lo sabes. 

Tot i que el tarannà del president espanyol Rodríguez Zapatero dista molt de la supèrbia exhibida pel seu antecessor, la societat, 
la cultura i l’economia catalana continuen, quatre anys després, supeditades al projecte uniformitzador, assimilador i centralista 
del govern de Madrid. Les il·lusions dels qui el van votar –i l’esperança dels qui no ho vam fer, des d’una opció independentista 
d’esquerres- se n’han anat ben aviat en orris. L’esperança blanca del socialisme espanyol s’ha revelat com un magnífic i perillós 
prestigiditador, mentida rere mentida, incompliment rere incompliment, desencís rere desencís. 

A la retallada estatutària –el més gran insult al poble, les institucions del país i les seves aspiracions nacionals que s’hagi fet en 
les darreres dècades– i a la renúncia expressa a l’estat federal -i per tant a l’entesa i a l’encaix voluntari de Catalunya dins un projecte 
ibèric comú-, s’afegeix un devessall de greuges morals -els papers retinguts encara avui a Salamanca, o la una llei de la memòria 
històrica covarda i autocomplaent- i perjudicis econòmics –com el dèficit fiscal o la inversió en infrastructures- que han minat la 
confiança dels electors catalans en la política partidista de qualsevol signe. En el terreny econòmic, Catalunya segueix sotmesa a un 
règim d’espoli fiscal de tall colonial i els compromisos adquirits per l’Estat en els seus pressupostos s’incompleixen impunement sense 
possibilitat de reclamació o rescabalament. Així es van perdre els 600.000 euros que ERC havia aconseguit per soterrar la riera Coma 
Fosca fins a Cal Governador i eliminar l’engolidor de Can Sans.  Ara, quan manca un mes per a les úniques eleccions que interessen el 
PSOE, la seva maquinària propagandística promet construir al Maresme unea via paral·lela a l’autopista sense escoltar un territori frà-
gil al límit d’un col·lapse del qual només se’n sortirà alliberant l’autopista i perllongant el metro de Badalona fins a Mataró. I punt.
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GRUPS MUNICIPALS

AMOR PER ALELLA, C.O.R

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA

GENT D’ALELLA

El poble no deixarà que et moris

El pressupost municipal més que un quadre de conceptes i números es l’expressió esmicolada de l’activitat  i gestió d’un govern i 
on, sota l’òptica numèrica, subjeu una voluntat indicadora de les polítiques prioritàries del equip de govern. Si analitzem el darrer 
pressupost aprovat es adonarem que un dels factors determinants ha estat el de mantenir els impostos directes ( IBI, taxes, etc.) 
com l’any anterior. Es a dir, no incrementar la pressió fiscal des de l’ajuntament. Aquest fet repercuteix acusadament a l’hora de 
proporcionar recursos a les àrees i disminueix un grapat d’actuacions que moltes regidories tenien en ment, però que respon, amb 
claredat, al neguits que proporciona la quotidiana percepció de que “tot s’apuja”.  No a Alella. Segur que no hi faltaran veus que, 
dins de l’arquitectura demagògica, valorin el pressupost com poc innovador, poc engrescador o mancat de valentes inversions. Cal 
rellegir-lo per adonar-se’n de la contundent assignació en les politiques de benestar social, en l’optimització de millors recursos 
tècnics/humans per facilitar una millor, més ràpida i fàcil relació amb els ciutadans, o més policia per garantir un servei eficaç. 
Qui vulgui desvirtuar aquest pressupost ho té fàcil. Només cal que, potser somiant, expliqui, sense pujar impostos ni endeutar-
nos, com podem donar/ampliar més serveis, implantar més equipaments, tenir més policia o  accentuar el ritme de inversions 
dels darrers anys. Alguns van escampant que la solució global al problema del finançament municipal la tenen...governant ells, es 
clar. Altres, menys agosarats, reclamen solucions sectorials però no admetent increments de despeses. (¿?) No ha estat, potser, el 
millor pressupost dels darrers anys, però  respon a una raó de prudència davant d’un període previ al replantejament de la política 
econòmica municipal.    

Gent d’Alella ha votat contra la paràlisi, la manca de visió i l’autocomplaença.  Així veiem el pressupost 2008. S’imaginen comp-
tar amb un 11% de pressupost menys que l’any passat? Incrementen vostès les despeses quan es redueixen les vendes?. Doncs 
enguany a Alella, després de 4 anys consecutius de creixement per sobre dels dos dígits, comptarem amb 1.420.000 Đ menys 
que el 2007. Paradoxalment, el capítol 1 de despeses de personal creix un 9,2% i el 2, de despeses corrents, un 9,7%, alhora 
que posposem els grans temes: POUM, infraestructures viàries, passeig de la riera, nou Casal, ... Els compromisos d’exercicis 
anteriors (piscina, caserna, ampliació de l’escola Fabra) que arriben amb retard tornen a sumar al pressupost 2008, allargant les 
promeses, enrederint les solucions. La regidoria d’Administració suposa el 35,32% del pressupost  i ha crescut un 40,60% entre 
2004 i 2008. Entre tant, el manteniment ha disminuït un 15,61%. Quines millores podem esperar si destinarem menys diners a 
manteniment, a urbanisme i a obres públiques que fa 4 i 5 anys? Què podem esperar si quan qüestionem la rebaixa dels recursos 
per l’esport de base se’ns contesta que a les reunions al Maresme el feliciten?. Lamentablement hem votat en contra. Gd’A va 
condicionar el seu vot a millorar la situació de la recollida d’escombreries estudiant la implantació progressiva de contenidors 
soterrats:  això queda pel “futur”. I, sobre tot, a que el pressupost recollís, amb partida consignada al costat, algunes de les peti-
cions majoritàries que el veïnat va demanar durant les reunions de barris. Però del 2007 al 2008 passen de destinar 20.000€ a 
7.000€ per a les rieres; de 120.000€ per la pavimentació passem a 19.700€ i de 30.000€ a 0€ per la reposició d’arbrat, per 
exemple. Què podíem votar?.    web: www.gentdalella.cat     atenció a hores convingudes: mercemarzo@gentdalella.cat / 671 198 058

En contra de la paràlisi i l’autocomplaença

Estimats alellencs,

Arran de les meves declaracions en l’últim Full sobre la meva salut, vull donar-vos les més expressives gràcies. He rebut visites a 
casa meva i també incomptables trucades telefòniques donant-me ànims. A tot això cal afegir persones i famílies que incondicio-
nalment s’han ofert per ajudar-me en tot el que sigui necessari. Jo no ho oblidaré mai i ho agreixo de tot cor. També vull agrair a 
nens i nenes del poble que em coneixen i que es van apropar a mi per dir-me “Albino, t’estimen”. El titular que encapçala aquest 
Full pertany a Josep Capmajó que, preocupat pel que m’està succeint, li va sortir del cor aquesta expressió, “el poble no deixarà 
que et moris”. Gràcies Josep, gràcies a tots.

El dia 17 d’aquest mes de gener es va celebrar un Ple Extraordinari i es va aprovar el pressupost de l’any 2008 per afrontar 
els compromisos de l’Ajuntament. Aquest pressupost, molt ben dissenyat i exposat amb claredat per l’equip que governa, ha rebut 
el suport del Grup Municipal Amor per Alella, C.O.R. 
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COP D’ULL AL PLE

El primer tinent d’alcalde, Àlex Asensio (ERC+LG), recorda 
que la tardor de 2003 el govern municipal va establir 
converses amb el promotor d’un equipament socioassistencial 
al carrer Montagut per tal d’aconseguir la cessió d’un espai 
de 300 m2 per compensar els dèficits d’equipaments públics 
que hi ha al sector sud del municipi. El Pla Especial resultant 
es va tramitar, però el procés es va estroncar per no haver 
estat notificada a l’altre propietari de part del sector. Aquest 
cop, el Pla es torna a tramitar a iniciativa del propietari 
majoritari i un cop s’han desestimat les al·legacions de l’altra 
part, per la qual cosa es proposa l’aprovació provisional del 
document abans de ser remès a la Generalitat perquè l’aprovi 
definitivament.
S’aprova per unanimitat.

5· Moció consensuada pels grups municipals CiU i ERC+LG 
sobre el caos de Renfe. 
El regidor Àlex Asensio (ER+LG) detalla els continguts de la 
moció, en la qual es denuncia el dèficit històric que pateix 
Catalunya quant a inversions en infrastructures de transport 
col·lectiu, el desgavell en la gestió de les obres del TGV a 
Barcelona i els seus efectes sobre la xarxa de rodalies, i es 
demana el cessament de la ministra de Foment, Magdalena 
Álvarez.
S’aprova amb els vots a favor (10) d’ERC+LG i CiU, 

l’abstenció de C.O.R. i el vot en contra del PP, PSC i Gd’A.

PLE ORDINARI DEL 29 DE NOVEMBRE DE 2007

1· Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 
celebrada el 25 d’octubre de 2007
S’aprova per unanimitat 

2· Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació de l’expedient de 
modificació de crèdit.
L’alcalde, Andreu Francisco (ERC+LG), proposa una 
modificació de crèdit de despeses mitjançant transferència; 
és a dir, es transvassen diners de partides que no s’executaran 
per destinar-les a altres actuacions que necessitaran d’un 
suplement de crèdit per arribar a bon port al final de l’exercici. 
En conjunt, es proposa una transferència de 225.000€, 
equivalent al 2,6% del pressupost ordinari de 2007.
S’aprova amb els vots a favor (12) de ERC+LG, PSC, CiU, 

PP i C.O.R. i el vot en contra (1) de Gd’A. 

3· Proposta de l’Alcaldia sobre autorització de la l’empresa 
UFEC Gestió i Serveis S.L. per a l’ampliació de la hipoteca 
de la concessió.
L’alcalde recorda que a finals de 2005 el ple va autoritzar 
l’empresa que construeix i gestionarà la piscina municipal, 
UFEC Gestió i Serveis, a hipotecar la concessió administrativa 
per finançar les obres de la construcció. En aquell moment 
es va sol·licitar una hipoteca d’1.950.000€. Ara, es demana 
una ampliació d’aquella hipoteca per import de 600.000€ 
més per tal d’assumir l’increment del cost constructiu que 
acabarà tenint l’equipament. 
El regidor Francesc Reverter (CiU) considera incomprensible 
que s’hagin produït desviacions del 30%, quan els increments 
raonables haurien de ser del 5 o el 6% cada any. El regidor 
Javier Berzosa (PP) adverteix que si l’adjudicació de l’obra 
estaria resultant nefasta quant a desviació, es pregunta com 
resultarà després la gestió que faci la mateixa UFEC. La 
regidora Mercè Marzo (Gd’A) dubta del fet que a aquestes 
alçades se sàpiga del cert quant costaran finalment les 
obres.
S’aprova amb els vots a favor (7) d’ERC+LG, l’abstenció 

(1) de C.O.R. i el vot en contra (5) de CiU, PP i Gd’A. 

4· Proposta de la regidoria de Sostenibilitat sobre aprovació 
provisional del Pla Especial d’equipament socioassistencial 
per a residència de la tercera edat, centre de dia i casal, a 
l’àmbit de la Solaia, carrer Catalunya núm. 22 i 24.

L’AJUNTAMENT INFORMA

CANVIS EN LA GESTIÓ DELS TRIBUTS  RELACIONATS 
AMB LA REGIDORIA D’URBANISME
L’Ajuntament ha delegat a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la 
Diputació de Barcelona la gestió i recaptació dels tributs següents:

Taxa per llicència d’obres.
Taxa per llicència de parcel·lació.
Taxa per llicència de primera ocupació.
Taxa per expedició de documents administratius.
Taxa per ocupació de la via pública.
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

Des del 23 de gener, l’ORTG gestiona el cobrament d’aquestes taxes i 
impostos. En el moment de presentar la sol·licitud s’haurà de realitzar 
l’autoliquidació corresponent.

PROPERES ESTADES DE LA DEIXALLERIA MÒBIL A ALELLA:
DEL 5 AL 10 DE FEBRER I DEL 4 AL 9 DE MARÇ 
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.



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

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: FEBRER

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

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

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

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

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

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

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

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

Si voleu informació sobre 
els torns de guàrdia de 

les farmàcies del Masnou, 
truqueu als telèfons:

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

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

· contestador automàtic ·

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    04.02.2008   a   04.04.2008
Taxa per entrada de vehicles - guals    04.02.2008   a   04.04.2008
Impost sobre vehicles de tracció mecànica   29.02.2008   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




