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El Jutjat de Pau es trasllada al carrer de 
Santa Teresa. 

Acaben les obres que permetran aprofitar
l’aigua de pous i mines públiques. 

La càmera de control de trànsit detecta
més de 3.500 infraccions. 
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En El Full d’octubre de l’any passat informàvem que s’havia 

instal·lat un sistema de control del semàfor situat a la Ram-

bla d’Àngel Guimerà per tal de pacificar el trànsit i protegir 

els vianants. En El Full de desembre i vist l’elevat nombre 

d’infraccions detectades, vam dedicar aquest espai a explicar 

què passava i recordar els ciutadans l’existència del mecanis-

me. L’escrit duia per títol El semàfor de la vergonya.

 

La imposició de sancions davant l’alt grau d’indisciplina vi-

ària en aquest punt ha generat una reacció d’un sector de 

la ciutadania que frega l’injustificable. Potser podríem haver 

assabentat més i millor de la instal·lació de les càmeres, bo i 

admetent que podria ser insuficient la informació publicada a 

El Full  i els senyals advertint del control fotogràfic col·locats 

en diversos punts. 

Però cal que hi hagi una càmera vigilant per tal que la gent 

no se salti un semàfor en vermell? Dissortadament, sembla 

que per a algunes persones és així. Qualsevol de nosaltres pot 

tenir un descuit, però comprendreu que si haguéssim sabut 

que entre 60 i 90 conductors, la majoria de fora d’Alella, 

se saltaven aquest semàfor dia sí dia també hauríem actuat 

enèrgicament ja fa molt de temps.

Se n’han dit de molt grosses: que el sistema implantat és 

il·legal, que el semàfor no es veu prou, que es multa amb 

el semàfor en groc, que el temps de la llum groga és sospi-

tosament curt, que és una mesura purament recaptatòria... 

Cap d’aquestes afirmacions no és certa. Fa anys i panys que 

l’entroncament de l’Empedrat del Marxant i del carrer Gurri 

amb la Rambla d’Àngel Guimerà es regula mitjançant un grup 

semafòric. Ningú no hauria d’adduir desconeixement. 

Al final ens hem de preguntar: de què estem parlant? S’han 

de respectar els semàfors? Tots, o només alguns? I quins? Si 

la resposta és sí, compartireu amb mi que no es pot tolerar 

que hi hagi gent que no ho faci. Si la resposta és no, alesho-

res tenim un problema com a societat molt seriós.
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El passeig de la riera comença a caminar 
···········································································································································
Està previst que les obres d’urbanització del tram entre els carrers de Marià Estrada i les Heures 
s’iniciïn a la primavera i tinguin un cost d’1,2 milions d’euros.
···········································································································································

L’Ajuntament ha donat el tret de sortida 
per transformar la superfície de la riera 
en un gran passeig des d’Alella Parc fins 
al límit amb el municipi del Masnou. 
La primera fase d’aquest ambiciós pro-
jecte, que canviarà el paisatge urbà del 
municipi, s’executarà aquest any. Es 
tracta de la urbanització d’un tram de 
475 metres de longitud comprès en-
tre els carrers de Marià Estrada i les 
Heures, a la part nord del nucli antic 
del poble. És el tram C, dels set trams 
en què es va dividir el conjunt de l’ac-
tuació que, per la seva envergadura, 
s’anirà desenvolupant progressivament 
al llarg dels propers anys.  

El Ple extraordinari celebrat el 16 
de gener va aprovar per unanimitat el 
projecte d’urbanització redactat pels 
equips Martínez Lapeña-Torres i Batlle 
i Roig Arquitectes. L’àmbit d’actuació 
discorre paral·lel a la carretera BP-
5002, limita amb el passeig de Marià 
Estrada i la cruïlla amb el carrer de les 
Heures. Amb una superfície total de 
6.930 m2, el tram de passeig tindrà 
prop de mig quilòmetre de llargada i 
una amplada variable de fins a 17,50 
metres. 

Passeig de sauló i carril bici  
El projecte aprovat contempla la rea-
lització d’un passeig per a vianants de 
sauló, d’ample variable i situat al cos-
tat del mur de pedra que separa la riera 
de la carretera. A l’altre costat se situa 
un vial de prioritat invertida i accés res-
tringit de 3,20 metres d’amplada i un 
únic sentit de circulació, que permetrà 
l’accés a les finques existents. Aquest 
vial tindrà un paviment asfàltic que re-
produirà el color del sauló per millorar-

El projecte inclou un passeig per a vianants, un vial de servei per accedir a les finques i un carril bici. 

ne la integració paisatgística i se suple-
mentarà amb un carril bici d’un metre 
d’amplada. A les zones on hi ha espai 
suficient s’eixamplarà el vial de servei 
per habilitar una franja d’aparcament 
lineal amb una capacitat estimada de 
40 places d’estacionament.  

El passeig de sauló i el vial de ser-
vei estarà separat per una canal de re-
collida d’aigües pluvials en superfície 
de peces ceràmiques. Aquest material 
també s’utilitzarà a les bandes estabi-
litzadores del sauló que es col·locaran 
en diagonal al llarg del passeig de vi-
anants. Entre els dos espais -el de 
vianants i el de circulació- es propo-
sa plantar una filera de plàtans, de la 
mateixa espècie i en paral·lel als que 
actualment hi ha a la carretera. A més 
es preveuen instal·lar una jardinera la-
teral amb dues espècies arbustives di-
ferents: heura de color verd i fulla per-
sistent, i buguenvíl·lea, de fulla caduca 
i floració al llarg de tot l’any. La xarxa 
de reg de la jardineria disposarà del 

doble sistema de reg manual i goteig 
automàtic. Al llarg del passeig s’instal-
larà mobiliari urbà -bancs i papereres- i 
enllumenat públic. 

9 mesos d’obres
La urbanització d’aquest tram de rie-
ra suposarà una inversió de més d’1,2 
milions d’euros, que es preveuen fi-
nançar amb el Fons Estatal d’Inversió 
Local. El projecte tenia concedida una 
subvenció del Pla Únic d’Obres i Ser-
veis de la Generalitat de 400.000€, 
que serà destinada a finançar una al-
tra actuació. Està previst que les obres 
comencin a la primavera i que tinguin 
una durada de nou mesos. 

L’Ajuntament va convocar els veïns 
de la zona el passat 22 de gener per 
explicar-los el projecte i recollir les se-
ves impressions i suggeriments. Durant 
la reunió alguns veïns van qüestionar 
la ubicació del carril bici i els titulars 
d’establiments comercials van dema-
nar més places d’aparcament.              

·································································
L’Ajuntament va convocar el veïnat  
el 22 de gener per copsar les seves 
impressions sobre el projecte 
·································································
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L’Ajuntament aprova el projecte
de la zona verda de Can Vera   

L’àmbit esportiu de Can Vera s’acabarà 
de relligar en els propers mesos amb el 
condicionament de la zona verda que 
separa la pista exterior del Poliespor-
tiu Abelardo Vera del Complex Esportiu 
Municipal. Es tracta d’un espai amb 
forma triangular, de 1.065 m2 de su-
perfície, que serà urbanitzat i reconver-
tit en una zona de lleure.

El projecte, aprovat per la Junta de 
Govern el 18 de desembre, proposa 
resoldre el pendent de l’espai mitjan-
çant la construcció de murs verticals, 
de formigó vist, i murs inclinats amb 
pendent més suau, pavimentats amb 
llamborda ceràmica. Els murs perme-
tran resoldre el desnivell existent entre 
el carrer de Pau Vila i les pistes polies-
portives i delimitaran els espais lliures 
d’ús de lleure, que s’han concebut com 
a passos i àrees de descans de sauló. 
Als espais d’estada s’instal·larà mobili-
ari urbà (bancs, papereres i fanals).

A la nova zona verda es plantaran 
16 exemplars d’arbres (grevil·lees), 

L’espai té una superfície de 1.065 m2 i uneix el poliesportiu amb la piscina. 

···········································································································································
El projecte preveu condicionar un espai per al lleure, de 1.056m2 de superfície, que connectarà 
el poliesportiu amb la piscina municipal.
···········································································································································

L’Ajuntament ha inclòs dins de les sol-
licituds d’actuacions finançades a càrrec 
del Fons Estatal d’Inversió Local la repo-
sició del mur de contenció de l’avinguda 
de Ferran Fabra. El projecte, aprovat el 
18 de desembre per la Junta de Govern, 
contempla la reparació del mur de pedra 
d’estabilització del talús, una part del 
qual -un tram de 15 m - es va enderrocar 
per prevenir-ne l’esfondrament.

L’actuació consisteix en la construc-
ció d’un mur de contenció de formigó 

Reposició del mur de l’avinguda de Ferran Fabra 

Es construirà un mur de formigó recobert de pedra 
calcària de 32 m de llarg i 3,2 m d’alt. 

armat de 32 m de longitud, 3,2 m d’alça-
da i 0,35 m de gruix. El conjunt del mur 
estarà format per 6 mòduls -quatre de 5 
m de longitud i dos de 6,18 m- recoberts 
per pedra calcària, que s’alinearan longi-
tudinalment amb el mur existent per tal 
de donar continuïtat a l’estructura. 

El pressupost d’execució ascendeix 
a 91.222 euros i es preveu un termini 
d’execució d’un mes i mig. Els treballs 
obligaran a donar pas alternatiu als ve-
hicles.

una espècie de fulla perenne, de ràpid 
creixement i força resistent, que només 
requereix un lleu manteniment de reg 
per goteig. 

A més d’una zona de lleure i des-
cans, el nou espai ciutadà serà també 
un bon mirador per a poder veure les 

activitats que es desenvolupen a les pis-
tes poliesportives. El cost de les obres 
supera els 284.000€, que es preveuen 
finançar amb el Fons d’Estatal d’Inver-
sió Local. El termini d’execució de les 
obres, una vegada siguin adjudicades, 
és de quatre mesos. 
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El Jutjat de Pau canvia de casa
  ···········································································································································Les dependències judicials s’han dignificat amb el seu trasllat al carrer de Santa Teresa, un espai 
condicionat per l’Ajuntament que també acull la seu de tres entitats. Els ciutadans podran conèixer 
el nou espai en la jornada de portes obertes programada per al dia 21 de febrer a les 12.30h. 
···········································································································································

El Jutjat de Pau s’ha traslladat aquest 
mes de gener a la seva nova seu, situa-
da a la planta baixa del número 49 del 
carrer de Santa Teresa, a la cantonada 
amb el carrer d’Eduard Serra i Güell. 
L’edifici ha estat llogat per l’Ajuntament 
per reconvertir-lo en dependències mu-
nicipals i acull també la seu de tres 
entitats del municipi: l’Associació Cul-
tural Revista Alella, la Polifònica Joia i 
l’Associació Dones Solidàries d’Alella. 

Amb el canvi, es dignifiquen les 
instal·lacions del jutjat, que compten 
amb una sala de casaments més am-
plia, lluminosa i moderna. També mi-
lloren l’espai d’atenció al públic, amb 
una oficina més espaiosa i funcional. El 
jutjat manté el mateix número de telè-
fon (el 93 555 82 05) i l’horari d’aten-
ció al públic, de dilluns a divendres de 
9 a 13h. Els casaments es continuen 
celebrant dimarts i dijous. 

Seu de tres entitats 
A més d’acollir les dependències judi-
cials, l’edifici s’ha condicionat com a 
local d’entitats. A la planta superior  
s’ha ubicat la redacció de la Revista 
Alella i els despatxos de la Polifònica 
Joia i l’Associació Dones Solidàries. A 
més, s’ha habilitat una sala comuna 
polivalent. 

Les tres entitats estaven ubicades 
fins ara en l’edifici municipal annex a 
l’Ajuntament. L’entrada als despatxos 
de les entitats es fa pel carrer d’Eduard 
Serra i Güell i és independent de l’ac-
cés al jutjat, que es realitza des de l’en-
trada del carrer de Sant Teresa. 

L’Ajuntament va llogar l’edifici a fi-
nals de 2007 i hi ha invertit prop de 
50.000€ en el seu condicionament. 
El trasllat del jutjat i de les entitats al 
carrer de Santa Teresa permetrà redis-
tribuir els serveis municipals, la qual 
cosa possibilitarà en un futur proper la 
creació de l’Oficina d’Atenció als Ciuta-
dans (OAC).

La sala de casaments s’ha dignificat com a espai ampli i funcional. 

La redacció de la ‘Revista Alella’, situada al pis superior. Imatge de la sala de reunions comuna. 

El Jutjat de Pau d’Alella registra un alt nivell d’activitat. El servei dobla en número d’expedients de 
casaments i defuncions a altres municipis de l’entorn i població superior. L’any passat es van celebrar 
més de 150 casaments i es van tramitar 141 expedients de defunció. En el cas dels matrimonis civils, 
moltes parelles procedeixen d’altres localitats. A diferència d’altres jutjats que només casen un dia a la 
setmana, a Alella es casa dos dies -dimarts i dijous-  i cadascun dels dies es poden celebrar fins a tres 
casaments. A més, no hi ha llista d’espera per fixar el dia de celebració, que es pot realitzar de manera 
ràpida si la parella presenta l’expedient corresponent. A això s’afegeix el fet que moltes parelles celebren 
el banquet de noces als restaurants que hi ha al municipi o bé decideixen cassar-se a Alella perquè 
consideren que és un poble amb encant. Pel que fa a les defuncions, la majoria d’expedients corresponen 
a  gent de fora que viu en residències geriàtriques de la localitat. 

Un jutjat amb força activitat 
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Baixa un 10% el consum d’aigua

La situació de sequera viscuda la primavera i l’estiu de 
l’any passat, les restriccions imposades i les campa-
nyes de sensibilització, van deixar petja en els hàbits 
de les famílies alellenques. També hi han contribuït 
les millores en la xarxa. Malgrat el lleuger increment 
de població registrat en els darrers anys, el cabal sub-
ministrat va descendir a nivells de l’any 2000. 

En conjunt, el consum d’aigua el 2008 va dismi-
nuir el 10%: d’un milió de metres cúbics el 2007 a 
900.000 litres. Tot i l’estacionalitat de la demanda, 
el volum subministrat a domicilis i establiments co-
mercials va situar-se en tot moment per sota de 2007, 
tret del mes d’agost. La davallada es va situar entre 
el 15 i el 20% els mesos de màxima incidència de la 
sequera (maig-juliol). 

L’Ajuntament ha fet els deures i està 
preparat per fer front a una situació de 
sequera com la de l’any 2008. L’em-
presa Sorea, concessionària del servei 
públic d’abastament d’aigua potable, 
ha finalitzat aquest mes de gener les 
obres que permetran aprofitar l’aigua 
de sis pous i dues mines públiques 
del municipi que estaven en desús. 
Aquestes captacions permetran aportar 
360.000 m3 anuals a la xarxa d’abas-
tament general procedent del sistema 
d’Aigues Ter-Llobregat. 

El cost global dels treballs ascen-
deix a 930.000€, 646.500€ dels 
quals han estat finançats per l’Agència 
Catalana de l’Aigua. Alella és el muni-
cipi de Catalunya que ha rebut la sub-
venció més alta del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge. 

L’actuació ha consistit, en la refor-
ma i condicionament dels pous,  subs-
tituint les bombes, les columnes d’im-
pulsió i els accessoris de maniobra i 
control, els quadres elèctrics, els siste-

L’aigua dels pous públics ja està a punt 
per alimentar la xarxa de subministrament 
···························································································
L’actuació permetrà  recuperar fins a 360.000 m3 anuals d’aigua de sis pous 
i dues mines públiques per subministrar-los a la xarxa d’abastament.

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

mes de dosificació i els automatismes 
de telecontrol. A més, s’ha condicionat 
els sistemes d’impulsió, barreja homo-
gènia i distribució a la xarxa, així com 
els mecanismes de control avançat dels 
paràmetres que permeten aturar auto-
màticament les aportacions dels pous 
si es detecta que els nivells de nitrats o 
de clor no són els indicats. La inversió 
més important s’ha realitzat a la mina 
de Can Sors: 176.000€, 120.000 dels 
quals corresponen a la instal·lació d’un 
sistema de tractament per a l’elimina-
ció de nitrats que permetrà recuperar 
100.000 m3 anuals d’aigua.

La posada en marxa de les capta-
cions es farà un cop les autoritats sa-
nitàries de la Generalitat n’hi donin el 
vist-i-plau. En una situació de norma-
litat hídrica com l’actual es preveu una 
utilització moderada dels recursos per 
tal de garantir-ne la màxima qualitat. 
En cas d’excepcionalitat, es pot incre-
mentar el cabal de les captacions prò-
pies per disminuir les aportacions de 

la xarxa d’Aigües Ter Llobregat fins al 
40% del total anual. 

Obres complementàries
Atesa l’envergadura de les obres dutes 
a terme, s’ha aprofitat l’ocasió per fer-
hi millores complementàries com ara la 
substitució de la canonada de distribu-
ció de l’avinguda de la Creu de Pedra, 
la canalització de fibra òptica i la pa-
vimentació de l’esmentat vial entre els 
carrers de Duran Xaus i Can Lleonart. 

S’ha construït una tanca perimetral 
nova al dipòsit de Can Sors, s’ha so-
terrat l’hidrant de Can Lleonart i s’ha 
deixat a punt la connexió del ramal de 
la Mina Baixa de les Quatre Torres que 
arriba a Can Lleonart per fer-hi, arribat 
el cas, aportacions extraordinàries a la 
xarxa. 

A dalt, imatge del repartidor de la mina de Can Sors. A 
sota, treballs de construcció de les instal·lacions. 
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Baixen les llicències per a nous habitatges 
i es mantenen les d’obres menors i reformes 
L’Ajuntament va autoritzar l’any passat 
la construcció de 31 habitatges nous. Es 
tracta d’una xifra pràcticament idèntica 
a la de 2006, però netament inferior a 
la de 2007. Aquell any es van concedir 
188 permisos, però la caiguda de l’ac-
tivitat econòmica dels darrers mesos 
ha fet que moltes d’aquelles llicències 
ja concedides no s’hagin executat. És 
el cas, per exemple, dels 74 habitatges 
plurifamiliars que havien d’edificar-se a 
Can Calderó, i de diverses promocions 
unifamiliars.

La davallada del nombre de sol-
licituds de llicències d’obres majors 

no ha afectat altres àmbits de la ges-
tió urbanística. Amb un total de 1.280 
registres, la documentació adreçada al 
Departament d’Urbanisme supera amb 
escreix el 20% de tota la presentada a 
l’Ajuntament. Les llicències d’ocupació 
aprovades han passat de 71 el 2007, 
a 133 el 2008 com a conseqüència, 
en bona part, de la recepció de les 
obres d’urbanització de Cal Doctor. Per 
la seva part, la quantitat de llicències 
d’obres menors i assabentats per obres 
de reforma i millora de l’habitatge se-
gueix la tònica dels darrers cinc anys, 
amb 217 peticions ateses.

L’àrea de Sostenibilitat va obrir 33 
expedients nous de disciplina urbanísti-
ca el 2008 i en va finalitzar satisfactòri-
ament 39 més. En aquests moments, hi 
ha un total de 61 actuacions que tenen 
incoat un expedient de protecció de la 
legalitat urbanística. També han cres-
cut lleugerament els expedients sancio-
nadors per ocupació indeguda de la via 
pública, que van passar de 36 a 45, 
així com els requeriments als titulars de 
terrenys per a la seva neteja (de 33 a 
46) i als propietaris de construccions 
perquè les mantinguin en les degudes 
condicions de seguretat (de 10 a 17). 

L’Ajuntament recepciona Cal Doctor 
El passat desembre, l’Ajuntament va 
aprovar la recepció definitiva amb ca-
ràcter parcial de la urbanització de Cal 
Doctor i va concedir les llicències de 
primera ocupació dels 45 habitatges 
d’iniciativa privada. La recepció de les 
obres comporta l’obertura de la  pro-
longació del carrer de Mas de Xaxars al 
trànsit i l’assumpció per part dels ser-
veis municipals del manteniment dels 
espais verds i les instal·lacions en via 
pública.

La recepció no ha estat total ja que 
d’una banda prossegueixen en un sec-
tor de l’àmbit les obres d’edificació de 
l’habitatge públic i, de l’altre, perquè 
resten encara pendents algunes actu-
acions menors. Es tracta, per regla ge-
neral, de petites reposicions.

Per tal de donar compliment a 
aquestes obligacions, l’Ajuntament va 
subscriure un conveni amb la promoto-
ra de les obres fixant un termini de tres 
mesos per a l’execució dels treballs. 
Mentrestant, l’Ajuntament es reserva 
un aval de 250.000 euros. Entre d’al-
tres, el conveni estableix l’obligació de 
destinar 37.000 euros a l’arranjament 
de diversos trams de la vorera confron-
tant i de cedir una part del cabal de la 
mina de Can Cortès per al reg de les 
zones verdes.   

Aquestes millores en l’entorn –no 
contemplades en el projecte d’urba-
nització original- s’afegeixen a d’altres 
introduïdes al llarg del procés d’obres, 
com ara el pas elevat de l’encreua-
ment de Can Comulada, la reposició 
de la vorera entre Cal Peixet i el carrer 
d’Eduard Serra i Güell, la prolongació 
de la vorera fins a Can Pareras o la 
pavimentació de l’avinguda de Jaume 
Rius i Fabra.  

Properament Aigües Ter Llobregat 
té previst d’obrir parcialment la Coma 
Fosca per substituir la canonada que 
duu aigua a Premià, moment en què es 
reposarà el ferm de la riera amb una 
capa de rodadura nova.   
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·······························································································································································

L’oficina mòbil del DNI estarà a 
Can Lleonart el 4 i l’11 de febrer 
L’oficina mòbil del DNI tornarà a 
instal·lar-se a Can Lleonart els 
dies 4 i 11 de febrer per facilitar 
la possibilitat de fer-se el carnet 
electrònic sense necessitat de 
traslladar-se a altres localitats. Els 
interessats s’han d’apuntar prèvia-
ment en la Policia Local (93 555 
24 12). 

Els ciclomotors han de passar la 
ITV durant 2009
A partir del 21 de febrer estan 
obligats a disposar del certificat 
d’inspecció tots els ciclomotors 
matriculats abans del 21 de febrer 
de 2006. Per a més informació 
contactar amb la Policia Local. 

Sis denúncies a la campanya de 
control de transport escolar
Amb l’objectiu de vetllar per la se-
guretat dels infants que utilitzen el 
transport col·lectiu, el darrer tri-
mestre del 2008 s’han realitzat 9 
controls sobre els 10 vehicles que 
habitualment fan transport esco-
lar dins del municipi. El resultat 
d’aquests controls, que s’emmar-
quen dins de les campanyes pre-
ventives que fa la Policia Local, ha 
estat de 5 denúncies per manca 
de documentació requerida per 
aquest tipus de transport i una per 
no disposar del martell trenca vi-
dres, com és preceptiu.

La càmera de control de trànsit 
sanciona més de 3.500 infraccions
···························································································
El número de conductors que passa el semàfor en vermell supera totes les 
previsions. De les 3.500 infraccions, 3.000 corresponen a vehicles registrats 
fora del municipi.  

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

La càmera de control fotogràfic instal-
lada a la rambla d’Àngel Guimerà, amb 
l’objectiu de garantir la seguretat dels 
vianants i pacificar el trànsit d’aquesta 
via ha posat de manifest el gran núme-
ro de conductors que habitualment no 
respecta aquest semàfor.

En el període de dos mesos, des de 
la seva posada en funcionament el 22 
d’octubre al 18 de desembre, la càme-
ra va detectar més de 3.500 infractors, 
la gran majoria dels quals -uns 3.000- 
són de fora del municipi. 

Les sancions només s’apliquen als 
vehicles que no s’aturen a la línia de 
detenció quan el llum del semàfor està 
vermell. En cap cas no se sanciona els 
conductors que passen en groc. 

El sistema  recull un vídeo i una se-
qüència de fotografies de les incidènci-
es, que són visionades per un agent de 
policia que és qui finalment sanciona 
les infraccions. 

Un cop rebuda la notificació de 
la denúncia a casa, es pot sol·licitar 
la fotografia del vehicle registrada 
per la càmera en el moment de la in-
fracció a l’oficina de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació o a 
través d’Internet (http://ortg.diba.cat/
cat/T12veurefotos.asp). 

Des de mitjan gener, es pot veure 
també la gravació de la càmera. Els in-
teressats poden visionar el vídeo a les 
oficines de la Policia Local (93 555 24 
12).

El sistema ha estat temporalment 
inactiu des de finals de desembre, perí-
ode que s’ha destinat a contactar amb 

els denunciats del municipi per infor-
mar-los del funcionament i la mecàni-
ca del procediment. És previst que a 
mitjan febrer es torni a activar.   

Pérdua de punts
Tot i que ja s’hi ha delegat la compe-
tència, fins ara no s’han descomptat 
punts del carnet de conduir. La retirada 
de punts començarà a executar-se a 
finals de febrer, quan la Diputació de 
Barcelona assumirà la tramitació i no-
tificació a les autoritats de trànsit de 
totes les infraccions de trànsit greus i 
molt greus denunciades per la Policia 
Local. La pérdua de punts afectarà 
únicament les noves infraccions i tots 
aquells expedients que aleshores se-
gueixin oberts.

L’Ajuntament vol expressar el seu 
condol per les defuncions el passat 
26 de desembre de Joaquim Nogue-
ra, fill predilecte d’Alella, i de Pilar 
Aguelo -la “senyoreta Pilín”-, filla 
adoptiva de la població, el 16 de 
gener. El pintor Joaquim Noguera 
va recrear racons i personalitats de 
la vila, i fou autor dels programes 
de festa major entre 1947 i 1969. 
Pilar Aguelo fou membre de la coral 
Joia i mestra, intèrpret i professora 
de cant al Liceu i el Conservatori.    

L’Ajuntament expressa 
el seu condol 

··································································
L’Ajuntament ha instal·lat la càmera amb 
els objectius de garantir la seguretat 
dels vianants i pacificar el trànsit 
··································································

La càmera ha motivat accions vandàliques i incíviques 
com la pintada realitzada a la façana de l’Ajuntament. 
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Els canals de TDT local del Maresme 
ja es poden sintonitzar a les llars d’Alella

La TDT local ja ha arribat a Alella. Des 
de finals de desembre es poden sin-
tonitzar a través del canal 24 les tres 
emissores de televisió local i comar-
cal: Maresmedigital –el canal públic 
en el qual està integrat l’Ajuntament 
d’Alella- i els canals privats TV Mataró 
i Canal Català Maresme. Les tres te-
levisions dediquen part de les seves 
programacions a difondre informació 
sobre els municipis de la comarca en 
els seus espais informatius i en els pro-
grames de producció pròpia. 

La recepció dels senyals de les tele-
visions locals es fa a través del centre 
emissor d’Alella. El senyal, però, no té 
el mateix nivell de cobertura a tot el 
municipi i actualment s’estan realit-
zant ajustos per resoldre les deficièn-
cies detectades. La zona de Mas Coll 
és la que presenta més problemes de 
cobertura, si bé també s’han detectat 
deficiències al Canonge i l’Eixample. 

Promoguda pel Consorci digital 
Mataró-Maresme, del qual forma part 

El Festival d’Estiu redueix a 
quatre el programa de concerts 
El Festival d’Estiu Alella 2009 s’adap-
ta a la situació econòmica i s’estreny 
enguany el cinturó, reduint a quatre els 
set concerts oferts en les tres darreres 
edicions. Amb la reducció del nombre 
d’actuacions es pretén contemporitzar 
la despesa sense renunciar a la qualitat 
de l’oferta artística del festival. Els con-
certs es faran els dissabtes 4, 11, 18 
i 25 de juliol. Tres seran de pagament 
i es realitzaran en els escenaris privats 
habituals -els Jardins de Cal Marquès i 
el de Les Quatre Torres- i un serà gratu-
ït i es farà al parc de Can Sors. 

l’Ajuntament d’Alella,  l’emissora públi-
ca Maresmedigital TV va començar a 
emetre en període de proves l’11 de se-
tembre de 2007. Des del seu inici,  ha 
fet difusió de diferents esdeveniments 
del municipi, però fins ara les emissi-
ons només es podien seguir a través 
d’Internet.  Podeu consultar la progra-
mació a www.maresmedigital.tv.

Preparar la instal·lació d’antena per rebre la TDT. Si la vostra antena no està preparada, serà necessària 
la intervenció d’un instal·lador registrat convenientment per la Generalitat de Catalunya, per orientar 
l’antena exterior cap a un dels centres emissors que donen servei a Alella i col·locar els amplificadors, 
sobretot si teniu antena comunitària. La llista d’instal·ladors es pot consultar a www.gencat.net. 

En el cas d’antenes comunitàries, cal col·locar un amplificador del canal 24.

Cal tenir receptor de TDT a la llar (preferiblement MHP ja que Maresmedigital TV té serveis interactius) 
i sintonitzar o resintonitzar els canals.

Si amb aquestes condicions segueix sense veure’s el canal 24, us preguem que ens ho feu saber, a 
l’Ajuntament.

Recomanacions per sintonitzar Maresmedigital TV

···························································································
Des de finals de desembre arriba el senyal dels canals Maresmedigital TV, 
TV Mataró i Canal Català Maresme al centre emissor del municipi. 

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

Al febrer, descompte del 50% en 
la quota d’inscripció de la piscina
El Complex Esportiu Municipal ofe-
reix un descompte especial del 50% 
en les quotes d’inscripció que es re-
alitzin durant el mes de febrer amb 
l’objectiu d’animar els ciutadans a 
fer esport. L’oferta inclou també un 
primer reconeixement mèdic espor-
tiu gratuït i una bossa de regal. El 
descompte de la quota d’inscripció 
no és acumulable al del 20% del 
qual ja gaudeixen les persones em-
padronades a Alella. Enguany, s’ha 
creat una tarifa sènior de 6€ men-
suals per a majors de 80 anys i una 
quota d’abonament de 89€ al mes 
per a famílies de 3 o més membres 
(inclosos pares i fills de fins a 15 
anys).
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Els Pinyons obre un espai 
per a mares i pares 

Els millors pessebres de 2008

Gaudí a Can Lleonart
Can Lleonart s’endinsa en la sin-
gularitat i la sensibilitat d’Antoni 
Gaudí a través d’una xerrada i una 
visita a la Sagrada Família guiada 
per l’escultor Etsuro Sotoo. L’artis-
ta japonès, que treballa en aquesta 
obra universal, explicarà els trets 
diferencials que fan de Gaudí un 
artista de reconeixement universal 
en la tertúlia programada pel di-
jous 26 de febrer, a les 20h, a Can 
Lleonart. La xerrada ens ajudarà a 
entendre millor l’obra gaudiniana 
durant la visita organitzada per al 
4 de març a la Sagrada Família. El 
preu de la sortida és de 17€ (en-
trada més transport) i cal inscriu-
re’s a Can Lleonart abans del 25 
de febrer.

‘Ritmes a les golfes’ 
El cicle de concerts de febrer por-
tarà la música al centre cultural 
amb les actuacions de Terrassa 
Dixie Sextet, Tornasol i Global Jazz 
Quartet (més informació a www.
canlleonart.com, www.alella.cat i a 
l’agenda d’El Full. 

La Llar d’Infants Municipal Els Pinyons 
enceta el dijous 26 de gener un nou 
servei per ajudar les famílies en la cri-
ança dels infants. És l’espai de mares 
i pares, un conjunt de tallers i xerrades 
programades per a l’últim dijous de 
cada mes (de 17 a 19.30h) i obert a 
totes les famílies amb infants de 0 a 3 
anys. S’hi tractaran diferents aspectes 
de l’educació i cura de les criatures. A 
la primera sessió, el doctor Jordi Pou, 
director d’Urgències i Pediatria de 
l’Hospital de Sant Joan de Déu, abor-
darà el tema dels primers auxilis des 
d’una perspectiva pràctica.

  Al llarg del curs es tractaran temes 
com els massatges infantils, la impor-
tància del joc i els límits. Les sessions 

són gratuïtes. Només cal fer la inscripció 
prèviament a elspinyons@suara.coop o 
educacio@alella.cat,  o bé trucant per 
telèfon a Els Pinyons (93 555 55 09). 
Les persones interessades poden assis-
tir a l’espai amb les criatures, ja que hi 
haurà un servei de cangurs a càrrec de 
les educadores del centre. 

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

···························································································
L’últim dijous de cada mes es faran tallers i xerrades sobre diferents aspectes 
de la criança dels infants adreçats a famílies de dins i fora del centre.

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

Les Golfes de Can Lleonart es van 
omplir l’acte de lliurament dels pre-
mis del concurs de pessebres 2008 
celebrat el 17 de gener. Després de 
visitar totes les creacions presentades, 
el jurat  -format per Carme Marcelino, 
Jordi Ribas i Pep Sabater- va valorar 
que els millors pessebres de la cate-
goria d’entitats del passat Nadal van 
ser els realitzats per la llar d’infants 
Els Pinyons i la residència Els Rosers. 
L’escola Fabra del poble i el centre 

d’acolliment diürn La Vinya van acon-
seguir el segon premi d’aquesta catego-
ria. També n’hi va haver dos tercers pel 
centre ocupacional La Gavina i per l’Es-
cola Fabra del Bosquet. En la catego-
ria familiar els premiats van ser Jacint 
Roqueta, Mònica i Clàudia Morales, i 
Nativitat, Maria Victòria i Joan Mainar. 
Els millores pessebres infantils van ser 
els elaborats per Paco, Àlex i Bruno Mir 
Mora, Lluís Cañellas i Xavier M. i Gre-
gorio Pera Paños. 

Primer premi entitats
Autor:  Residència Els Rosers 

1r premi-menció especial entitats
Autor:  Llar d’infants Els Pinyons

Primer premi familiar   
Autor:  Jacint Roqueta Mas

Primer premi infantil
Autor:  Paco, Àlex i Bruno Mir Roma 

Consell de participació 

El Consell de participació d’Els Pinyons es va 
constituir el passat 5 de novembre i ha començat 
enguany a caminar. Presidit per la directora del 
centre, està format per un representat de l’Ajunta-
ment, dos representats del personal educador i dos 
representants de les mares i pares de l’alumnat. 
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ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA Sis anys llançats per la borda

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Les coses clares!

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

Tel: 667 182 522
xatartac@alella.cat
tortmc@alella.cat
reverterrf@alella.cat

Com veieu, tenim un nou format del Full, amb més 
espai pels grups municipals. Aquestes novetats son 
fruit d’un acord al que varem  arribar fa uns mesos 
els grups de la oposició amb el grups del govern. 
Fruit d’aquest acord varem crear la nova Comissió 
d’Informació, que s’ha de reunir regularment per 
millorar la política informativa de l’Ajuntament, La 
veritat es que aquesta Comissió només ha tingut una 
reunió informal, en la que l’Alcalde ens va ensenyar 
el nou format i es va acordar que, en aquest primer 
numero, s’inclouria una fotografia dels portaveus de 
cada grup per tal de donar mes quantitat i qualitat 
d’informació. Els portaveus d’ERC-LG i del PSC es 
van considerar poc fotogènics….

Per cert, ens ha sorprès que el regidor del PSC 
manifesti que no es considera membre d’un grup 
amb representació nacional i estatal. Es cert que 
a Alella es tan sols la cinquena força política, però 
sens dubte sap que el President de la Generalitat es 
del PSC, i que el PSC està integrat al PSOE, gover-
nant també a Espanya… A CIU sí estem orgullosos 
de treballar per Catalunya, aquí i al Parlament espa-
nyol. I sabem que això ens dona força i recolzament, 
als tres regidors de CIU, per treballar per Alella amb 
dedicació i eficàcia.

I parlant del nostre poble: hem exposat, al Ple 
municipal i al darrer numero del Full, les raons per 
les quals no varem votar a favor d’un pressupost 
mancat de credibilitat i poc rigorós.

Aquest pressupost del 2009 contempla un en-
deutament de 3,1 milions d’euros per ampliar l’Esco-
la Fabra. L’Alcalde ha estat incapaç d’aconseguir que 
la Generalitat complís el seu compromís d’ampliar 
l’escola, i ha hagut de recórrer a la idea – segons ell 
“enginyosa i arriscada” – d’avançar els diners confi-
ant en que, un cop acabada l’obra, la Generalitat els 
retornarà a l’Ajuntament. Aquesta ‘solució’ ha estat 
fruit, segons explica, d’una negociació política al mà-
xim nivell. Las raons del Departament d’Educació no 
deixen de tenir el seu pes: la situació de crisi pres-
supostària en que es troba també la Generalitat, i la 
inversió que ja està fent en la nova escola de La Ser-
reta, que ha de cobrir la manca de places escolars.

Creiem que la Generalitat ha de fer front als seus 
compromisos ara i no fiar aquest compliment a un 
futur hipotètic, en el que potser no hi haurà l’actu-
al sintonia política entre Ajuntament i Generalitat i 
es mantindrà encara, malauradament, aquesta crisi 
preocupant (veieu l’últim informe econòmic d’ESA-
DE, presentat ahir): llavors sí pagarà?

franciscora@alella.cat
aloyll@alella.cat
ponsapj@alella.cat
nonellti@alella.cat
asensiofa@alella.cat
giraltrm@alella.cat

Fa setmanes que els nostres rivals polítics es fre-
guen les mans. Estan convençuts que en tan sols 
dos mesos hem perdut el crèdit que havíem pogut 
guanyar en sis anys de gestió al capdavant del mu-
nicipi. Potser sí tenen raó. El temps, i la gent, dirà.

Fa dos anys acomiadàvem el mandat anterior des 
d’aquesta mateixa tribuna amb un escrit titolat Viatge 
a Ítaca. Dèiem llavors que estàvem carregats d’il·lu-
sió per fer d’Alella un indret millor per a les persones.

En qüestions de civisme i trànsit, havíem treballat 
diverses campanyes i actuacions. Tenim un estudi de 
mobilitat que estem revisant, una comissió interde-
partamental que es reuneix periòdicament i acabem 
d’iniciar la redacció d’un Pla de Seguretat Viària, en 
col·laboració amb el Servei Català de Trànsit.  
   En aquest context, feia temps que el regidor del 
PSC, responsable de l’àrea de Governació, havia 
plantejat la necessitat d’instal·lar una càmera de 
control fotogràfic. Tenim una travessia urbana molt 
curta: 400 metres escassos en què se succeixen 
tres semàfors i quatre passos de vianants que tenim 
l’obligació de mimar amb zel.

Amb aquesta idea i no cap altra -entenent que 
la mesura ajudaria a pacificar el trànsit al seu pas 

pel centre urbà i reduiria el risc d’accidentalitat-, el 
nostre grup va donar llum verd a la proposta. 

La sorpresa va ser majúscula quan vam conèixer, 
ja en període de proves, la gravetat de la situació: de-
senes de conductors feien cas omís del semàfor. Hau-
ria estat molt còmode amagar el cap sota l’ala i fer-nos 
enrere. Ara no hi hauria tanta gent enfadada i potser 
conservaríem la nostra reputació, però inhibir-se i ig-
norar conscientment aquesta realitat és una irrespon-
sabilitat que pot tenir conseqüències tràgiques. 

No és edificant tenir mig poble emprenyat, però 
tot seria diferent si tots fóssim una mica més cívics i 
respectéssim les normes bàsiques de convivència.
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PARTIT POPULAR  ¿El semáforo o la cámara de la verguenza?

AMOR PER ALELLA, C.O.R. Can Doctor tindrà una seixantena d’habitatges socials de lloguer 

Tel: 667 18 25 23
berzosahf@alella.cat
www.popularsbcn.
com/alella 
www.javierberzosa.
blogspot.com

En un Full municipal el Alcalde titulaba su edito-
rial como “El semáforo de la verguenza” y algo de 
razón no le faltaba porque ha resultado evidente, 
según se nos dice, que muchos conductores se lo 
saltan alegremente, sin más. Pero no sólo el semá-
foro merece el calificativo adjudicado por nuestro 
primer edil sino también la cámara que ha sido 
colocada casi con nocturnidad y alevosía. Para la 
oposición ha sido un hecho consumado su insta-
lación, al igual que para los vecinos. También lo 
ha sido la adjudicación digital del servicio a una 
empresa que ya en otros municipios ha resultado 
problemática hasta el punto de que el Ayuntami-
ento tuvo que retirar las sanciones de los vecinos 
que protestaron. El caso es que muchos vecinos de 
Alella ya han visto desaparecer puntos de su carnet 
de conducir, además de las sanciones económicas 
que lleva aparejadas la infracción. Creemos que si 
el proceso se hubiera realizado con más transparen-
cia e información el resultado hubiera sido mucho 
mejor. Es cierto que la disciplina vial es importante 
en cualquier municipio y no debe ser desatendida 
pero también es cierto que una buena campaña de 
información con carácter preventivo hubiera evitado 
que muchos de nuestros vecinos anden “cojos” de 

puntos en su carnet y “cabreados” con el Alcalde de 
ERC y el Regidor de Gobernació del PSC. También 
es cierto que la disciplina vial no puede instalar-
se en el afán recaudatorio por multas. La caída de 
recaudación en impuestos que padecemos, como 
consecuencia de la crisis, no puede compensarse 
con la recaudación por multas. Es significativo que 
en el próximo presupuesto municipal para el 2009 
se haya incrementado la previsión de ingresos por 
multas de 120.000a 480.000.€, y ello pese a las 
importantes comisiones que recibe la empresa que 
gestiona la cámara, las horas extras del personal del 
Ayuntamiento que tramita inicialmente los procedi-
mientos sancionadores y los honorarios del despac-
ho de abogados que ha sido contratado, también 
digitalmente (o a dedo) para finalizar la tramitación 
de esos expedientes. De momento más de 3.000 
expedientes sancionadores. Ahora el Ayuntamiento 
propone a los multados que paguen rápido a cambio 
de no comunicar a Tráfico el expediente para no qui-
tar puntos. No es de extrañar que en los próximos 
meses veamos nuevas cámaras instaladas por todo 
el pueblo para intentar corregir, mediante ingresos 
por multas, las desviaciones de un presupuesto que 
no está en consonancia con la crisis que vivimos. 

Tel: 93 540 82 47
freixescs@alella.cat

Molt aviat els vilatans d’Alella disposaran de 61 ha-
bitatges de lloguer social a la zona de Can Doctor. 
Estaran destinats a tots els col·lectius socials (joves, 
parelles, famílies, etc.) i s’adjudicaran per sorteig. 
Això vol dir que la gent del poble que hi estigui inte-
ressada i necessiti un habitatge d’aquestes caracte-
rístiques, cal que prepari la seva sol·licitud ja que, 
en breu –segurament a finals de febrer– l’Ajunta-
ment farà públiques les bases i requeriments esta-
blerts pel Consell Municipal de l’Habitatge Social 
d’Alella. Els adjudicataris podran tenir accés a un 
pis de lloguer a un preu raonable: un immoble de 
40 m2 costarà uns 300 euros mensuals i un de 60 
m2, uns 400 euros al mes. Un dels requeriments 
per a l’adjudicació d’aquests pisos serà haver estat 
empadronat al poble un mínim de tres anys.

A aquesta seixantena de pisos de lloguer prorro-
gable –d’una o dues habitacions i amb plaça d’apar-
cament vinculada– cal restar-hi els que tindran 
adjudicats per via directa i sense sorteig els arren-
dataris que actualment viuen als habitatges socials 
de Les Heures. L’Ajuntament negociarà amb ells el 
trasllat a Can Doctor per tal que deixin l’edifici lliure 
per poder-hi fer obres d’adequació (ascensor, cuina 

amb gas ciutat…) per destinar-lo, donada la seva 
proximitat al poble, a habitatges socials especials 
per a gent gran.

Alella disposa de poc sòl edificable i, en un futur 
proper, no es preveu cap nova construcció de tipus 
social, per tant, és una promoció que val la pena 
aprofitar.

Detall de la cuina dels habitatges socials de lloguer de Can Doctor
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Renovació i nou passeig.

GENT D’ALELLA L’arranjament de la Riera, l’escola i El Full 

Tel: 615 844 719
seresijm@alella.cat

La nostra Agrupació Municipal  ha encetat un nou 
cicle al nomenar a Glòria Mans com a nova 1ª Se-
cretaria dels socialistes alellencs. La companya 
Glòria formava part de la nostra llista a les darreres 
municipals i actualment és delegada a la Comissió 
de l’Habitatge. Assumirà la direcció política amb 
un esperit renovador i amb l’objectiu d’enfortir la 
presència socialista en tot el teixit social alellenc. 
Substitueix a Lluís Vilajosana que ens ha deixat un 
valuós llegat de treball i mestratge polític. Dins la 
política municipal no creiem que ningú li pugui fer 
cap retret sobre la seva generositat, el seu nivell de 
responsabilitat al cercar els equilibris, amb fórmu-
les coherents, per arrelar el progrés local o la ca-
pacitat de conjuminar la defensa del nostre ideari 
amb l’estabilitat municipal. 

No tenim prou clar que l’estratègia del Fons 
Estatal d’Inversió Local esdevingui com element 
decisori per a la creació de llocs de treball. Tant 
de bo, al menys, sigui capaç de frenar l’augment 
de l’atur i algunes empreses puguin mantenir les 
seves plantilles. La urgència del procediment fa 
que el món local rebi “un rec a tesa” remullant in-
discriminadament zones com la metropolitana, per 
exemple, o grans municipis, tractant inversament 

proporcional a altres pobles que tenen menys “saó” 
i que mantenen la sequera financera tot esperant 
que els legisladors facin els deures d’una vegada i 
es proporcionin una llei de finançament local justa. 
Malgrat aquesta reflexió, fugim de la crítica negati-
va i tenim l’esperança que tot el seguit de mesures 
com el Fons Local i el Fons Especial de l’Estat per 
a la Dinamització de l’Economia i l’Ocupació facin 
front a la crisi. Ara ens cal confiança i serenor. Com 
sempre els “profetes que juguen amb dues bara-
lles”, aquells que si no prens decisions les demanen 
i quan les prens diuen que són catastròfiques, fan 
la seva particular timba apostant per que tot vagi 
pitjor.      

Però pels alellencs el Fons Local representarà el 
tret de sortida de la primera etapa d’un projecte que 
difícilment podíem entomar per raons econòmiques 
conjunturals: la 1ª fase del nou passeig de la Riera 
(tram carrer Les Heures-avinguda Marià Estrada).  
Un projecte que dignificarà l’espai i proporcionarà 
protagonisme als vianants. És un primer pas per 
als que volem passejar gaudint del nostre privilegiat 
entorn.  

La Riera és el repte més important que te Alella: ha 
de ser un gran passeig que actuï com espai d’esbarjo 
i convivència i relligui el centre amb els nuclis adja-
cents. Tot i que hem aprovat per unanimitat el primer 
tram de Les Heures a Mª Estrada, Gd’A aposta per 
un nou procés de participació entre polítics, tècnics 
i ciutadania. Per començar, el govern hauria d’haver 
presentat el projecte a veïns i comerciants, abans 
d’aprovar-lo.
La seva inclusió en el Fons Estatal d’Inversió Local 
minva les nostres capacitats d’ajudar a la reactiva-
ció econòmica i s’ha renunciat a la subvenció de 
583.000 € que ja teníem concedida. Ara be, el Full 
anterior (pàg.10) deia “Alella rebrà 1,6 milions d’eu-
ros dels Fons Estatal d’Inversió Local” quan, en rea-
litat, es va portar  a Ple el 16 de gener i, per tant, ni 
tan sols s’havia sol·licitat !!!. 
Al costat d’això, l’editorial i el text d’ERC-LG donen 
per feta l’ampliació de l’escola Fabra sense tenir tan-
cat el conveni pel retorn dels 3,1 milions d’euros que 
costen les obres. Una vegada més El full és “auto-
bombo”, l’expressió d’un ciutadà a la darrera convo-
catòria de reunions de barri (octubre 2007). 
Però lo important és tenir l’escola unificada el curs 
2010-2011. No cal espantar ningú: no es ni en-

ginyós ni arriscat fer allò que molts altres ja han 
fet abans: han licitat obres d’ampliació: Olesa de 
Bonesvalls, Pobla de Mafumet, Santa Coloma, Sant 
Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Altafulla, 
Gelida, Vilanova del Vallès, etc.. 
Per acabar,  el Full de gener va publicar els comptes 
finals de la piscina ometent les enormes desviaci-
ons. El Full de març’06 publicava que l’Ajuntament 
aportaria 69.619€. En tancar els comptes han estat 
918.156€. Llegim pausadament el discurs de l’Oba-
ma. Felicitem-nos per entrar en una nova era i apli-
quem el millor: la responsabilitat, l’esforç, els valors 
... Yes, we can !

Nadales del Fabra a l’auditori/teatre/centre cívic...que no tenim. 

Tel. 93 555 23 39
mercemarzo@
gentdalella.cat
http://mercemarzo.
blogspot.com/
www.gentdalella.cat
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 Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament per a 
l’exercici 2009.
El Ple aprova inicialment el pressupost general de l’Ajunta-
ment per l’exercici 2009. El comptes públics ascendeixen 
a 13.815.036€, la qual cosa representa un increment del 
19% respecte de l’any anterior. El pressupost contempla 
una despesa corrent de 9.350.000€ i preveu destinar a in-
versions 4,4 milions d’euros, 3,1 dels quals corresponen a 
una operació de crèdit per avançar les obres d’ampliació de 
l’edifici de l’escola Fabra del Bosquet.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+LG, PSC i COR i el vot 
en contra de CiU, PP i Gd’A. 

ACORDS DEL PLE
 
 Concessió de la medalla de plata als Diables del Vi 
d’Alella. 
El Ple acorda concedir la medalla d’Alella en la seva catego-
ria de plata a la colla de Diables del Vi d’Alella per la trajec-
tòria duta a terme ininterrompudament durant 25 anys. El 
guardó serà lliurat en el decurs d’un acte que es programarà 
al llarg del primer trimestre de 2009.
Aprovat per unanimitat.  

 Reconeixement de crèdit i aprovació de pagament de 
factures a favor de la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya (UFEC) per les obres del Complex Esportiu Mu-
nicipal.
El Ple aprova el reconeixement del pagament a favor de 
la UFEC d’un conjunt de factures per un import total de 
299.088,69€ per la realització d’obres de millora i actuaci-
ons complementaries de les instal·lacions. L’aportació final 
que haurà fet l’Ajuntament a aquest equipament ascendeix 
a 918.156€. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+LG, PSC i COR i el vot 
en contra de CiU, PP i Gd’A.
 

PLE EXTRAORNARI DEL 18 DE DESEMBRE DE 2008   (Per a més informació, consulteu l’acta de la sessió plenària en el web www.consensus.cat/alella)

OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 · 93 555 28 54
Alcaldia 93 555 05 50
De dl. a dv. de 8,15 a 14h · Dj. de 16 a 20h

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

ÀGORA PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
93 540 72 45 

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55

CASAL DE JOVES CAN GAZA
93 540 85 17

CENTRE CULTURAL CAN LLEONART
93 540 40 24 

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
93 555 55 09

POLIESPORTIU ABELARDO VERA
93 540 19 93

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: FEBRER

Si voleu informació sobre 
els torns de guàrdia de 

les farmàcies del Masnou, 
truqueu als telèfons:

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

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

· contestador automàtic ·

CALENDARI DEL CONTRIBUENT GENER - FEBRER - MARÇ 2009

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

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

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

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

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

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

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

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

Propera estada de la deixalleria mòbil a Alella: 
Del 3 al 8 de febrer i del 3 al 8 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.

Mercat municipal 1r. trimestre    13.01.2009   a   13.03.2009
Taxa recollida escombraries domiciliàries   02.03.2009   a   05.05.2009
Taxa servei de cementiri municipal    02.02.2009   a   02.04.2009
Taxa per entrada de vehicles - guals    02.02.2009   a   02.04.2009
Impost sobre vehicles de tracció mecànica   02.02.2009   a   02.04.2009
Impost de Béns Immobles-urbana (1ª fracció domiciliat)                                    02.03.2009

Acords del ple

Telèfons d’interès 
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14h Can Gaza
Calçotada Jove. Vine amb els teus amics a menjar calçots. 
Hi haurà música i activitats variades per a joves. Venda de tiquets al 
Casal de Joves. El darrer dia de venda de tiquets és el dijous 26 de 
febrer. No es vendran tiquets el dia de la calçotada.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Diumenge 1 de març

22h Can Lleonart
Concert: Terrassa Dixie Sextet. Trompeta, clarinet i saxo, trombó, 
piano, contrabaix i bateria. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 6 de febrer

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia 
L’Hora del conte: En Ximpa a la selva. 
Cia. De Sinilos ens comptarà la història de Xima, un mico molt  sim-
pàtic i divertit que viu en un racó de selva.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dimarts 17 de febrer

22h Can Lleonart
Música: Global Jazz Quartet
Albert Bover (piano), Aldo Caviglia (bateria), Xavi Sànchez (contra-
baix) i Joan Chamorro (saxo).
Organitza: Ajuntament d’Alella

20.30h davant del Sorli
Sortida al Teatre Poliorama: Garric
Darrera obra d’El Tricicle. Per a més informació dirigir-vos a l’asso-
ciació.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

Divendres 20 de febrer

Agenda d’activitats

De 10 a 14h Sala de Plens de l’Ajuntament 
Banc de sang: Anima’t a participar.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dissabte 7 de febrer 

20h Can Lleonart
Tertúlia: Educació emocional per a la ciutadania.
A càrrec de Joan Cintero, psicoterapeuta Gestalt i professor de la UB.
Organitza: Ajuntament d’Alella

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Club de lectura: L’escriptora M.Carme Roca ens visitarà i ens comen-
tarà la seva obra El Monestir proscrit.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 5 de febrer

De 19.30 a 21h Sala d’actes de l’IES Alella
Taller de coaching per a pares, mares i docents. 
Una nova forma d’establir relacions amb l’alumnat. A càrrec del psi-
coterapeuta Gestalt, Joan Cintero.
Organitza: AMPA IES Alella

Dimecres 18 de febrer

12h Plaça de l’Ajuntament
Espectacle infantil. Cassoles, olles i cançons.
La companyia Carles Cuberes ofereix un espectacle d’animació per a 
totes les edats, mides, formes, gustos i colors. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Diumenge 22 de febrer

20h Can Lleonart
Cinema: Modigliani (Gran Bretanya, 2004)
Pel·lícula sobre el pintor Amedeo Modigliani. Entrada lliure.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dijous 19 de febrer

20h Can Lleonart
Tertúlia: La sensibilitat de Gaudí
El reconegut escultor Sr.Sotoo, que treballa en l’obra de la Sagrada 
Família, ens endinsarà en el món sensible d’Antoni Gaudí.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dijous 26 de febrer 

22h Casal d’Alella
El Bolòdrom. Actuació dels grups Maneek (hi hop/rap), Kasiér (hip 
hop) i Momen (flamenc fusió).
Organitza: Ajuntament d’Alella 

22h Can Lleonart 
Concert: Tornasol. 
Manel Camp (piano), Matthew Simon (trompeta), Horacio Fumero 
(contrabaix) i Lluis Ribalta (bateria).  
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 13 de febrer

22 de febrer CARNESTOLTES 2009
11h Plaça de l’Ajuntament 
Xocolatada Popular
12h Plaça de l’Ajuntament 
Cercavila amb els gegants, capgrossos, grallers i timbalers d’Alella.
12.30h Plaça de l’Ajuntament
Animació infantil a càrrec de Rovell D’ou.
18h Casal d’Alella 
Ball de disfresses amb Jordi Tonietti.
Finalitzat el ball es farà un petit cercavila fins a la plaça de l’Ajunta-
ment on es procedirà al judici i cremada del carnestoltes.

17.20h Local de l’associació
Xerrada: Beneficis terapeutics de les danses orientals.
A càrrec de Jasmine. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dimecres 11 de febrer

11h Pedrera d’Alella Parc
Dia de l’arbre. Plantada d’arbres a la pedrera. 
Organitza: Ajuntament d’Alella, ADF La Conreria i Consorci del Parc de la Serralada Li-
toral.

Diumenge 15 de febrer 

21h Masia Mas Coll
Sopar-ball amb música en viu per commemorar el Dia Internacional 
de la Dona. Més informació a l’associació.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

Dissabte 7 de març 

20h Can Manyé
Exposició: Presentació del llibre (-a), obra gràfica i escultures, de-
dicats a Ana Belda (Goodboy). Fins al 14 de març. Més informació 
a centre cultural Can Lleonart (93 540 40 24) 
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Divendres 27 de febrer 




