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Aquest mes d’abril el govern torna a convocar els veïns i 

veïnes per conèixer-nos millor i intercanviar impressions sobre 

la realitat del seu carrer o barri. Amb un objectiu: copsar les 

deficiències i millorar-ne la gestió. 

L’experiència ja té gairebé sis anys. El juliol de 2003, tot just 

encetada la responsabilitat de govern, vam convocar un a un 

tots els barris a la sala de plens per presentar-nos i escoltar 

en primera persona les mancances, inquietuds i demandes 

de tots ells. 

Al llarg d’aquests anys, hem celebrat periòdicament aquestes 

trobades amb la voluntat de mantenir el contacte directe, 

d’explicar els projectes que dúiem entre mans i d’atendre les 

preguntes, queixes i suggeriments de la ciutadania. Bona part 

de les qüestions plantejades han tingut la resposta oportuna, 

a través de mesures i accions de tota mena; si bé som 

conscients –i els primers a reconèixer-ho- que no sempre es 

pot complaure tothom com a conseqüència, generalment, de 

la limitació de recursos municipals.

Després d’aquesta trajectòria, enguany volem renovar el 

format d’aquestes reunions i aplicar-hi nous mecanismes 

de resposta. Amb aquesta intenció, els membres del govern 

us proposem de trobar-nos en espais públics i en cap de 

setmana per facilitar l’assistència de la gent. 

Per altra banda, voldria destacar el treball conjunt que 

hem fet durant els darrers mesos i l’acord que hem assolit 

el Departament d’Educació, els elaboradors i el Consell 

Regulador de la DO Alella i l’Ajuntament per posar en marxa 

un grau superior en gestió comercial i màrqueting enològic. 

Es tracta d’uns estudis que s’impartiran a l’Institut de la 

població, ja que han estat generats des d’Alella, fets a la 

mida de les necessitats professionals del sector local i amb 

l’ànim de posicionar a primer nivell el nostre municipi com a 

referent de la producció vitivinícola.
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Els skaters ja roden a la pista
···································································································
El parc de patinatge està adequat per a la pràctica de monopatins, 
patins en línia i bicicletes BMX.
···································································································

Els afeccionats als monopatins, patins 
en línia i bicicletes BMX ja disposen 
d’un espai on practicar els seus trucs 
i millorar les seves habilitats sobre 
rodes. L’Ajuntament ha completat la 
instal·lació de l’Skate Park a la Riera 
Principal, al costat del pont de l’au-
topista. La pista té una superfície de 
prop de 500 m2 i està formada per sis 
elements disposats sobre una llosa de 
formigó. 

El nou equipament esportiu dóna 
resposta a la reivindicació dels joves i 
adolescents de la població que practi-
quen aquest esport. Els patinadors ha-
vien demanat reiteradament la creació 
d’un espai adequat i en condicions per 
a la pràctica de l’skate, després del 
desmantellament de la rampa del Parc 
del Canonge. 

En l’anterior mandat l’Ajuntament 
va obrir converses amb els joves pa-
tinadors per tal de dissenyar i decidir 
el contingut de la pista. Per a la seva 
construcció i equipament, s’ha comptat 

amb l’assessorament de representants 
del Comitè Català d’Skate. 

La pista està formada per sis ele-
ments, rampes amb diversos graus 
d’inclinació i base de recepció i estruc-
tures més baixes formades per plans 
inclinats amb murs i baranes.

Després de valorar dues alternati-
ves possibles d’ubicació de la pista, en 
un primer moment es va preveure situ-
ar l’Skate Park a la Serreta, molt a prop 
de la nova escola pública que s’està 
construint, però l’opinió dels veïns va 
portar a l’Ajuntament a decantar-se per 
l’altre emplaçament. El lloc escollit fi-
nalment a la Riera respon al doble ob-
jectiu de situar-lo en una zona propera 
a la zona esportiva i a la voluntat de 
començar a establir usos compatibles 
amb el futur passeig de la riera. De fet, 
en el disseny de l’espai ha participat 
l’equip d’arquitectes Martínez Lapeña-
Torres, responsable d’aquell projecte.   

La construcció i equipament del 
parc de patinatge ha suposat una in-

versió de 91.110€, corresponents als 
elements de la pista, a la plataforma 
de formigó i la resta a la reconstrucció 
del mur i la instal·lació d’un parell de 
columnes de llum i una font. Un apar-
cabicicletes i papereres completen el 
mobiliari urbà. 

La inauguració s’ajorna pel mal temps
Tot i que des de mitjan març el joves 
ja roden per la pista, al tancament 
d’aquesta edició d’El Full encara no 
s’havia realitzat la inauguració oficial 
de l’equipament. La festa de benvin-
guda estava prevista inicialment per al 
diumenge 29 de març, però les condi-
cions meteorològiques i l’amenaça de 
pluja van ajornar la celebració fins al 
diumenge següent, 5 d’abril. El pro-
grama de la festa d’inauguració inclou 
exhibicions d’skate i patinatge. 

La pista va quedar enllestida a mitjans de març.
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Alella encetarà els estudis de Grau Superior 
de Gestió comercial i màrqueting enològic 

Alella reforça la seva idiosincràsia de 
municipi vitivinícola afegint una nova 
pota a la seva oferta enològica: la for-
mació professional i acadèmica. A par-
tir del curs 2009-2010, el municipi 
acollirà uns nous estudis de Grau Su-
perior de Gestió comercial i màrqueting 
enològic, dissenyats especialment per 
donar resposta formativa i professional 
a les empreses que treballen en el sec-
tor del vi. El contingut d’aquest curs, 
que serà pioner a Catalunya, ha estat 
dissenyat d’acord amb les necessitats 
expressades pels cellers i el Consell 
Regulador de la DO Alella, que partici-
pen directament en l’oferta educativa, 
juntament amb el Departament d’Edu-
cació i l’Ajuntament d’Alella. 

Es tracta d’un ensenyament reglat, 
orientat al món del vi, que pretén for-
mar els estudiants per a la seva incor-
poració qualificada al món laboral rela-
cionat amb coneixements comercials i 
de màrqueting enològic i enoturisme, i 

Les classes s’impartiran a l’IES Alella i les pràctiques es faran a Can Magarola i als cellers de la DO Alella. 

complementats amb coneixements ge-
nerals sobre l’elaboració de vins i de la 
cultura vitivinícola. 

Els estudis consten de 1.670 ho-
res lectives -1.260 teòriques i 410 
practiques- dividides en dos cursos 
acadèmics. Les classes teòriques s’im-
partiran a l’IES Alella i les pràctiques 
es faran a Can Magarola i als cellers 
de la DO. 

Portes obertes i preinscripcions 
a la llar d’infants Els Pinyons 
La llar d’infants municipal Els Pinyons 
organitza una jornada de portes ober-
tes el dissabte 18 d’abril, d’11 a 13h, 
per explicar a les famílies interessades 
el funcionament, la metodologia i el 
projecte educatiu del centre, així com 
el procediment de preinscripció i ma-
triculació. 

Del 4 al 15 de maig es durà a ter-
me el procés de preinscripció del curs 
2009-2010. L’horari d’atenció  és de 
dilluns a divendres de 9 a 13h i di-
jous de 15 a 17.45h. Més informa-
ció a Els Pinyons (93 555 55 09 i  
elspinyons@suara.coop).  

···································································································
Es tracta d’una oferta educativa dissenyada d’acord amb les necessitats 
professionals i formatives del sector del vi. 

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

Poden accedir al curs estudiants 
de Batxillerat o Cicles Formatius de 
Grau Mitjà, titulats universitaris amb 
estudis relacionats, persones de 19 o 
més anys que superin la prova d’accés 
a Cicle Formatiu de Grau Superior i tre-
balladors dels cellers de la DO Alella 
que passin la prova d’accès específica 
per aquest col·lectiu que farà el Depar-
tament d’Educació. 

Concurs de ‘Relats des d’Alella’, 
per a majors de 60 anys
Fins al 8 de maig es poden presen-
tar els treballs a la segona edició del 
concurs literari Relats des d’Alella, 
per a persones majors de 60 anys 
residents al municipi. Els premis 
seran lliurats el 24 de maig dins les 
2es Jornades per a la Gent Gran.

Noves sessions per tramitar el DNI 
electrònic el 6 i el 20 de maig
L’oficina mòbil del DNI torna a Can 
Lleonart els dies 6 i 20 de maig per 
tramitar el carnet electrònic. En un 
any de prestació del servei s’han fet 
el DNI més de 600 persones sense 
haver-se de desplaçar a altres loca-
litats. A les sessions d’abril s’han 
apuntat més d’un centenar de per-
sones.  

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

Tallers de l’espai mares i pares 

Dimecres 29 d’abril: Taller sobre l’alimentació 
en l’edat de 0 a 3 anys, amb Gemma Pascual i 
Antonia Jiménez, infermeres de pediatria.
Dijous 28 de maig: La funció dels límits durant  
el procés educatiu.  A càrrec de Gemma Pou, 
psicòloga i psicoterapeuta.
Dijous 18 de juny: Taller de moxaines, jocs de 
falda i cançons. A càrrec de Mercè Pelay i Núria 
Arenas.

Són gratuïts i oberts a tothom. Inscripció: 
elspinyons@suara.coop, educacio@alella.cat.
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Comencen a Can Sors les obres de millora viària dels 
accessos de la carretera i el carrer Guilleries 

El Tribunal Superior resol l’últim contenciós de Rials 

RIERIA D’ALELLA

C/ Guilleries

Carreterea BP 5002 de Masnou a Granollers

RIERIA D’ALELLA

C/ Emili Pòlit

Passera per creuar la Riera

Vorera

Pas de vianants amb semàfor

Pas de vianants

Millores al sector Guilleries Les obres de millora viària dels acces-
sos de la carretera BP-5002 al tram 
del carrer Guilleries s’han començat a 
executar i està previst que estiguin en-
llestides en dos mesos. L’actuació, que 
es fruit d’un conveni signat per l’Ajun-
tament i la Diputació en el mandat an-
terior, permetrà millorar la comunicació 
entre els barris de Can Sors i de la Ga-
ietana i Mar i Muntanya, i afavorir la 
seguretat del trànsit i dels vianants en 
aquest punt de la carretera. El projec-
te inclou diferents intervencions en el 
tram que va de l’avinguda Badalona al 
carrer Ferrer i Guàrdia. 

La solució adoptada consisteix a 
convertir en carrers d’un sol sentit de 
circulació el primer tram (fins a Emili 
Pòlit) dels carrers Guilleries i Ferrer i 
Guàrdia, que passen a ser de sentit as-
cendent i descendent, respectivament. 
El pas de vehicles i vianants dels dos 
accessos estarà regulat mitjançat un 
quadre semafòric que s’instal·larà a 
l’encreuament dels carrers i la carrete-
ra, la qual cosa en millorarà la fluïdesa 
i la seguretat.

El projecte va ser redactat el 2006 

per la Diputació de Barcelona, que és 
l’organisme titular d’aquest tram de 
carretera, a petició de l’Ajuntament. 

Passera sobre la riera
L’actuació persegueix altres objectius, 
com la millora de la connexió per a 
vianants entre els nuclis d’un costat i 
l’altre de la riera. Donant continuïtat al 
pas semàforic de Guilleries, es constru-
irà una llosa de formigó per travessar 
la riera a nivell. El recorregut a peu es 
completarà amb una rampa per acce-
dir a l’altre costat i dos passos de vi-
anants a l’avinguda dels Rosers, un a 
la sortida de la rampa i l’altre al carrer 
Badalona. I és que el projecte també 
preveu la instal·lació d’un pas de via-
nants regulat amb semàfor a la conflu-
ència dels carrers del Molí i Badalona 
amb la carretera, així com la creació 
d’una vorera a la riera.

L’Ajuntament hi aporta 230.000€ 
dels 350.000€ que costen les obres, 
que són cofinançades per la Diputació. 
L’actuació se suma a la millora viària 
de la intersecció de la BP-5002 amb el 
barri del Canonge executada fa un any.

El Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) s’ha pronunciat sobre 
el segon i últim contenciós que restava 
obert sobre la vall de Rials. La sentència 
ratifica que la potestat de la planifica-
ció urbanística (ius variandi) recau en 
l’administració local i no està subjecta 
als acords establerts en un conveni d’in-
tencions. Tot i deixar clar que la compe-
tència planificadora és de l’Ajuntament, 
la sentència declara nul·la la resolució 
del conveni subscrit per Rials SA l’abril 
de 2003 -aprovada pel Ple municipal 
en setembre de 2003- i obliga a l’Ajun-
tament a compensar la mercantil amb 
16.240€, per les despeses derivades 
d’aquest incompliment.

El govern local considera que 
aquesta sentència és favorable als in-

teressos municipals, en deixar clar que 
la potestat per promoure les modifica-
cions urbanístiques pertany únicament 
al consistori i no als particulars, de 
manera que el conveni urbanístic –la 
vigència del qual va expirar el 30 de 
novembre de 2005- no compromet 
la capacitat planificadora de l’Ajunta-
ment. Per aquest motiu no recorrerà la 
sentència al Tribunal Suprem.

En l’altre contenciós, Rials SA sos-
tenia que la presumpta inactivitat de 
l’Ajuntament entre 1994 i 2003 hau-
ria impedit desenvolupar el polígon in-
dustrial. En aquell cas, una sentència 
ferma del TSJC –que no pot ser recor-
reguda- de juny de 2008 va declinar 
qualsevol tipus de responsabilitat per 
part del consistori.
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L’alcalde d’Alella, Andreu Francisco, i 
el director general del Servei Català del 
Trànsit, Josep Pérez Moya, van signar 
a Alella el passat 2 de març el conveni 
de col·laboració per a la redacció del 
Pla Local de Seguretat Viària (PLSV). 

La iniciativa s’ha tirat endavant a 
suggeriment del grup municipal de CiU 

Alella disposarà d’un Pla Local de Seguretat Viària 
elaborat pel Servei Català del Trànsit 

i ha estat assumida 
per les regidories de  
Sostenibilitat i Gover-
nació.

El Servei Català 
del Trànsit s’encarre-
garà d’elaborar el Pla 
sense cost econòmic 
per a l’Ajuntament. 
El PLSV té com a ob-
jectiu millorar la se-
guretat viària. Aquest 
document establirà 

un pla d’actuació per al període 2010-
2013 que inclourà mesures adreçades 
a les persones (educació per a la mobi-
litat segura, campanyes de prevenció i 
campanyes de control) i mesures des-
tinades a millorar la xarxa viària local 
amb l’objectiu de reduir-ne la sinistrali-
tat i millorar la mobilitat. 

El PLSV inclourà una diagnosi dels 
carrers i vies del municipi a partir de 
dades generals de mobilitat, d’acciden-
talitat i de detecció dels indrets de ma-
jor concentració d’accidents, així com 
els objectius específics i el pla d’actua-
ció que haurà d’executar l’Ajuntament 
de forma progressiva i segons la prio-
ritat de cadascuna de les accions. El 
PLSV també contempla el seguiment i 
l’avaluació de les mesures i les accions 
proposades. 

Segons el Servei Català del Trànsit, 
el PLSV estarà enllestit en un termini  
màxim de vuit mesos. El document 
haurà de ser aprovat pel Ple munici-
pal. Aleshores, Alella serà el cinquè 
municipi de la comarca del Maresme 
a dotar-se d’aquest document, després 
de Mataró, Malgrat de Mar, Premià de 
Dalt i Sant Andreu de Llavaneres.

Substitueixen els llums dels semàfors 
per òptiques LED 

L’Ajuntament ha substituït les òptiques 
dels semàfors del municipi per tecno-
logia LED, un nou sistema lumínic que 
permet reduir fins al 80% el consum 
energètic. 

En total s’han canviat 134 òptiques 
dels quatre encreuaments semafòrics 
que hi ha a la població. Aquest sistema 
lumínic està basat en díodes i format 
per múltiples punts de llum que eviten 
l’apagada absoluta del semàfor, per-
meten estalviar energia i milloren la il-
luminació percebuda per l’ull humà. 

S’estima que el nou sistema per-
metrà reduir el consum energètic un 
80%, passant dels 33.210 kWh/any 
actuals a 6.642 kWh/any. Per dur a 
terme aquesta actuació, l’Ajuntament 
s’ha acollit a una subvenció del Mi-
nisteri d’Indústria, Turisme i Comerç. 
El Ministeri ha aportat les òptiques i 
l’Ajuntament s’ha fet càrrec del cost de 
substitució dels llums. Els treballs els 
ha realitzat l’empresa encarregada de 
l’enllumenat públic, i han suposat una 
inversió de més de 3.000€. S’han canviat 134 òptiques.

··································································································· 
El nou sistema permetrà reduir un 80% el consum elèctric. 

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

···································································································
L’Ajuntament i el Servei Català del Trànsit han signat un conveni per a 
l’elaboració d’aquest document, que té com a objectiu reduir l’accidentalitat 

viària al municipi.

···································································································
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El sistema de control de trànsit deixa 
de funcionar en espera de torna-lo a adjudicar 

Prop de 6.000 usuaris es beneficien dels 
descomptes del peatge 
Un total de 5.699 conductors s’han be-
neficiat durant 2008 de les bonificaci-
ons que s’apliquen en el peatge d’Alella 
de la C-32 als usuaris habituals. Són 
909 usuaris més -el que representa un 
augment del 18%- dels bonificats en 
2007, en acabar el primer any d’apli-
cació dels descomptes.

Segons dades facilitades pel Depar-
tament de Política Territorial i Obres Pú-
bliques de la Generalitat, el 2008 van 
passar de forma gratuïta per la barrera 
d’Alella 1.425.801 vehicles. Aquesta 
xifra representa el 28% de tots els tràn-
sits registrats al peatge. 

Estalvi de 368.200 euros
Els descomptes han suposat un estalvi 
directe pels usuaris de 368.200€, que 
pagarà la Generalitat a la concessio-
nària amb els pressupostos de 2009. 
Aquesta xifra representa un augment de 
més de 80.000€ respecte de la quanti-

tat descomptada el primer any. 
La mesura, que s’aplica des de l’1 

de febrer de 2007, comporta descomp-
tes del 100%; és a dir, els trànsits són 
gratuïts de dilluns a divendres, a partir 
de 8 viatges mensuals, sempre i quan 
els usuaris disposin d’un teletac amb 
domiciliació bancària en oficines au-
toritzades d’Alella, Tiana, El Masnou 
i Teià. Més de la meitat dels usuaris 

beneficiats dels descomptes han con-
tractat el dispositiu de bonificació en 
entitats bancàries d’Alella. 

El peatge d’Alella és l’únic del Ma-
resme i un dels quatre de tot Catalunya 
que gaudeixen de bonificacions. La Ge-
neralitat s’ha compromès a estudiar la 
possibilitat d’estendre les bonificacions 
a tota l’autopista per als usuaris habitu-
als del Maresme a partir de 2010.

El sistema de control semàforic de la 
Rambla d’Àngel Guimerà està desacti-
vat. Aquest sistema va entrar en funcio-
nament el 22 d’octubre i està fora de 
servei des del passat 18 de desembre, 
quan va ser objecte d’un acte vandàlic. 
Des de llavors no ha tornat a activar-
se perquè, paral·lelament, s’ha resolt 
el contracte d’adjudicació del servei en 
superar-se l’import màxim de la con-
tractació. L’alt volum d’infraccions re-
gistrades -més de 3.500 en dos mesos, 
molt per sobre la xifra esperada- hau-
ria provocat que s’hagués depassat la 
quantia del contracte, ja que l’empresa 
que gestionava el servei havia de per-
cebre 25€ per cada multa tramitada. 

Aquesta situació ha motivat que 
l’adjudicació hagi estat revocada i que 
finalment s’hagin facturat 18.000 eu-
ros més IVA. 

En aquests moments, l’Ajuntament 
treballa en la convocatòria d’un proce-
diment obert per adjudicar de nou el 
servei. L’equip de govern mantindrà 
aquesta mesura per fer complir la dis-
ciplina viària i garantir la integritat dels 
vianants, un cop constatada la neces-
sitat de prendre mesures ja que encara 
és força elevat el nombre de conductors 
que no respecta el semàfor, tot i haver-se 
reduït en els darrers mesos. 

Com a conseqüència del debat públic 
i polític generat sobre l’afer, el passat 16 
de març es va celebrar un Ple extraor-
dinari en què CiU i PP van demanar 
la reprovació i la dimissió del regidor 
de Governació, Josep Maria Serés. La 
petició va comptar amb el suport de 
tots els grups de l’oposició, però no va 
prosperar gràcies al vot en contra del 
govern.  La mesura pretén garantir la seguretat dels vianants. 
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Acte públic sobre Cal Doctor 

Canvis en les deixalleries i en el 
servei de la recollida de residus 

La Mancomunitat de Serveis d’Alella, El 
Masnou i Teià ha adjudicat a l’empre-
sa Cespa la gestió i explotació de les 
deixalleries fixa i mòbil per un període 
de dos anys. L’adjudicació suposa un 
canvi de concessionària, ja que fins ara 
la gestió corria a càrrec de l’empresa 
Urbaser. 

El nou contracte, valorat en 
242.663€ anuals, contempla millores 
en el servei i les instal·lacions. A la dei-
xalleria fixa es reforçarà la tanca peri-
metral i es dotarà d’un sistema d’alarma 
per evitar robatoris, a més d’incorporar 
una segona bàscula, reordenar els con-
tenidors per als residus especials i in-
crementar la neteja de la instal·lació. La 
nova adjudicatària millorarà la recepció 
i el control d’accés, i acceptarà noves 
tipologies de residus com ara petites 
quantitats de fibrociment. A més, està 
previst ampliar l’horari d’obertura per 

adaptar-lo a les necessitats dels usua-
ris. La deixalleria mòbil tindrà balança, 
un ordinador i un lector de targetes per 
millorar el control d’entrades. A més, 
s’hi instal·larà un lavabo i llum a partir 
de plaques solars.

Tres dies de recollida de voluminosos
El nou concurs de recollida de residus 
s’ha adjudicat a l’empresa Mare Nos-
trum, que ja se n’encarregava. El nou 
contracte inclou millores com l’ampli-
ació de dos a tres dies del servei de 
recollida a domicili de voluminosos 
(mobles, electrodomèstics i trastos 
vells) i la substitució del vehicle que 
realitza aquesta feina per un de nou 
equipat amb plataforma elevadora. La 
concessionària també haurà d’aportar 
40 contenidors nous per reposar-ne els 
malmesos. L’import d’adjudicació as-
cendeix a 231.498€ anuals. 

···································································································
Les deixalleries mòbil i fixa milloraran el control i la recepció de residus. 

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

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

Prohibit fer foc fins al 15 
d’octubre
Del 15 de març al 15 d’octubre no 
es pot encendre cap foc en terrenys 
forestals, estiguin o no poblats 
d’espècies arbòries, i en la franja 
de 500 metres que els envolten. 
Aquesta mesura afecta tots els 
barris d’Alella, especialment els de 
muntanya: Can Magarola, Font de 
Cera, Alella Parc, Mas Coll, Can 
Comulada i Nova Alella- Cal Baró. 
Les autoritzacions per fer cremes 
controlades en sòl agrícola només 
seran tramitades pel Departament 
de Medi Ambient de la Generalitat. 

El Club de Feina obre els dimecres 
a l’edifici annex a l’Ajuntament
Alella disposa des de finals de març 
d’un Club de Feina. El servei, que 
està coordinat pel Consell Comarcal 
i té el suport de la Generalitat, la 
Diputació i l’Ajuntament, obre els 
dimecres de 9.30 a 13.30h i està 
ubicat al Punt d’Informació Juvenil, 
en l’edifici annex a l’Ajuntament. 
L’objectiu d’aquest servei és oferir 
les eines necessàries per millorar 
la recerca activa de feina (com fer 
un currículum vitae, una carta de 
presentació, inscripció a borses de 
treball a través d’internet, etc). El 
servei és gratuït, està dinamitzat 
per una tècnica d’orientació laboral 
i és obert a tothom.

Els 30 municipis del Maresme
promouran junts l’ocupació 
Tots els ajuntaments del Maresme, 
el Consell Comarcal, els sindicats 
CCOO i UGT, i les patronals FA-
GEM i PIMEC, van signar el 10 de 
març l’Acord pel Desenvolupament 
Econòmic i l’Ocupació del Mares-
me, amb l’objectiu de treballar 
de forma conjunta en polítiques 
de desenvolupament econòmic. 
L’acord és la fusió del Pacte Local 
per a l’Ocupació de Mataró i el 
Pacte Territorial per l’Ocupació del 
Maresme. 

Promoció Econòmica i Turisme es 
trasllada a l’antiga seu del Jutjat
Promoció Econòmica i Turisme 
s’ha traslladat a les dependències 
que ocupava el Jutjat de Pau, a la 
Plaça de l’Ajuntament. 

Més de 200 persones van assistir el 12 
de març a l’acte públic convocat pel 
Consell Municipal de l’Habitatge Social 
per informar del procés d’adjudicació 
que es va encetar el passat 2 de mar 
sobre els habitatges socials de lloguer 
de Cal Doctor.

 L’acte va comptar amb la presèn-
cia del subdirector general de Promoció 
d’Habitatge Protegit, Antoni Teignier, 
que va explicar les característiques de 

la promoció i va aclarir els dubtes que 
van plantejar els assistents. 

Al tancament d’aquesta edició -a 
quatre dies de l’acabament del termi-
ni- s’havien presentat 126 sol·licituds 
per accedir a un dels 55 habitatges de 
lloguer. Si no hi ha entrebancs en el 
procés d’adjudicació i de finalització 
d’obres, el Departament d’Habitatge 
de la Generalitat espera lliurar les claus 
dels pisos el proper mes de juliol.
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Convocada la cinquena edició 
de la beca per a Nous Músics 

Les regidories de Joventut d’Alella, Teià 
i El Masnou han obert la convocatò-
ria de la Va edició de la beca per a la 
Producció Artística de Nous Músics. La 
beca està adreçada a totes les persones 
que tinguin entre 14 i 17 anys (catego-
ria A) o entre 18 i 30 anys (categoria 
B). Les inscripcions es poden fer fins 
al 15 de maig als punts d’informació 
juvenil dels tres municipis.

Per participar-hi és imprescindible 
que com a mínim el 25% dels mem-
bres del grup estiguin empadronats en 
qualsevol dels tres municipis. El jurat 
valorarà les maquetes i els materials 
lliurats i seleccionarà fins a un màxim 
de cinc grups per cada categoria que 

El 24 d’abril, Alella s’endinsarà en el 
pensament de l’escriptora catalana 
Montserrat Roig amb l’espectacle M de 
Roig, paraules d’avui. El muntatge, de 
Teatre de Ponent i Mariona Casanovas, 
és una oportunitat excel·lent de gaudir 
dels pensaments i les inquietuds d’una 
de les figures més destacades de la li-
teratura catalana, a través del record 
de les seves paraules que, encara avui, 
esdevenen actuals. 

L’actriu Mariona Casanovas repas-
sa, acompanyada pel músic Emili Cu-

El grup alellenc ërase, guanyador de l’edició de 2007.

Reunions als barris, 18 i 25 d’abril
Les reunions de barri, que des de fa 
sis anys fa el govern amb els veïns 
i veïnes, es traslladen a espais pú-
blics dels diferents barris per cop-
sar de prop les inquietuds, sugge-
riments i queixes de la ciutadania. 
Consulteu el calendari de les troba-
des en la contraportada d’El Full.

Concurs del cartell de la Festa 
Major de Sant Feliu
L’Ajuntament ha convocat un con-
curs per escollir el cartell de la Fes-
ta Major 2009. Els treballs s’han de 
presentar abans del 15 de maig. El 
cartell guanyador rebrà un premi de 
700€. Consulteu les bases a www.
alella.cat o a Can Lleonart. 

Concurs de la imatge gràfica de 
la Festa de la Verema 
S’ha obert la convocatòria del con-
curs de la imatge gràfica de la Festa 
de la Verema. Les propostes s’han 
de lliurar abans del 15 de maig. 
Consulteu les bases a www.alella.
cat o a Can Lleonart. 

Alella celebra el Dia de les Dones  
Alella va celebrar del Dia Interna-
cional de les Dones amb un acte 
sobre les catalanes víctimes del na-
zisme -al qual no va poder assistir 
Neus Català- i un espectacle sobre 
els drets de les dones en la II Repú-
blica, el franquisme i la transició.

El pensament de Montserrat Roig, 
l’endemà de Sant Jordi 

···················································································································································································································································
passaran a la fase final. Els grups fina-
listes actuaran dissabte 20 de juny en 
un concert al Masnou. En acabar, es 
farà públic el veredicte. Hi haurà pre-
mis tant per als finalistes com per als 
guanyadors. Consulteu les bases de la 
convocatòria a www.alella.cat.

enca, els textos de l’escriptora en una 
obra dirigida per Maria Manau i Frede-
ric Roda que es podrà veure el dia 24 a 
les 22h a Can Lleonart. 

Els petits a la ‘Biblio’ 
El 23 d’abril, nens i nenes de les llars 
d’infants El Campanar, La Caseta i Els 
Pinyons celebraran la diada de Sant 
Jordi a la Biblioteca Municipal Ferrer 
i Guàrdia escoltant contes i experimen-
tant amb objectes i llibres a l’espai de 
descoberta preparat per a l’ocasió. 

···································································································
ërase va fer un concert per presentar el CD editat gràcies a la beca de 2007.

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

Servei d’Assessoria Jurídica 
per a dones

Assessoria en dret de família, parelles de 
fet, violència de gènere, conflictes de pro-
pietat, dret laboral, maternitat, etc. Con-
certeu entrevista a l’Ajuntament (93 555 
23 39- 93 555 28 54 i dona@alella.cat).
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La segona edició d’Espais de Poesia promourà 
la creació literària entre els escolars

Oferta de primavera a Can Lleonart 

···································································································
El festival inclou una quinzena d’activitats programades del 5 al 10 de maig 
en diferents espais del municipi com el CEIP Fabra, Can Gaza, Can Lleonart, 
Can Manyé o la Biblioteca.

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

Alella s’omplirà de poesia i música en 
la segona edició d’Espais de Poesia, un 
festival que pretén promoure la lectura 
i la creació literària convidant la ciuta-
dania i especialment els escolars a ser-
ne els protagonistes. Enguany s’han 
programat una quinzena d’activitats 
entre el 5 i el 10 de maig en diferents 
indrets, com el CEIP Fabra, Can Ma-
nyé, Can Gaza, Can Lleonart o la Bi-
blioteca. És la part més visible d’una 
proposta literària i cultural que parteix 

d’un treball previ a les escoles i que vol 
tenir continuïtat tot l’any. 

Entre el plats forts dels espais desta-
ca l’espectacle Formosa x Formosa, un 
homenatge poètic d’Ester Formosa al 
seu pare, el poeta Feliu Formosa, amb 
música de Maurici Villacecchia, Hora-
cio Fumero i Matthew Simon. L’edició 
d’enguany inclou propostes tan sugge-
rents com la visita al Club de lectura 
del poeta i físic David Jou; el recital de 
poesia catalana i castellana del tenor 
Jordi Mas i el guitarrista Mario Mas; un 
tast-espectacle de la poesia dels sen-
tits -amb vi, xocolata i música-; i una 
ruta literària per Caldes d’Estrac en re-
cord del poeta Palau i Fabre. A més, es 
presentarà el llibre La pedra d’aquesta 
casa, de Nati Soler, obra guanyadora 
del premi Alella a Maria Oleart 2008. 

El programa compta amb la partici-
pació activa del CEIP Fabra, l’IES Alella 
i l’esplai Guaita’l. Els infants i els joves 

protagonitzaran molts del actes, com 
el taller de poesia dirigit per la poeta 
Joanna Bel amb alumnes de 2n de pri-
mària del CEIP Fabra; el recital poètic 
amb composicions escrites per nens i 
nenes de 4t i 5è, acompanyats de mú-
sics de les orquestres d’Alella, dirigit per 
la poeta Laia Noguera; la lectura de po-
emes de Maria Oleart mitjançant la veu, 
la música i la dansa de joves alellencs, 
sota la direcció d’Eduard Escoffet; el 
lliurament de premis de la XXVI Mostra 
Literària del Maresme; i la gimcana de 
les paraules, una acció poètica al carrer 
coordinada per l’esplai Guaita’l. 

Com a prolegomen dels espais, Can 
Manyé acull els dies 18, 19 i 25 d’abril 
un taller de poesia per a joves dirigit 
pels poetes Josep Pedrals i Eduard 
Escoffet. És gratuït però cal inscripció 
prèvia abans del 16 d’abril. 

Més informació a www.alella.cat i al 
fulletó que es distribuirà a finals d’abril. 

El cicle de músiques del món de Can 
Lleonart té aquest trimestre un cartell 
de luxe: el compositor argentí Marcelo 
Mercadante, Los Moussakis i D’Ca-
llaos. La relació cinema i art continua 
amb les projeccions El loco del pelo 
rojo, sobre Van Gogh, i Goya en Bur-
deos, sobre el pintor aragonès.

El centre cultural enceta aquesta 
primavera una proposta d’itineraris per 
conèixer a fons el patrimoni cultural 
del municipi, amb dues passejades 
per Alella: una per descobrir la història 
i un recorregut per les masies. A més, 
s’han programat dues sortides: una al 
TNC per veure l’obra La casa dels cors 
trencats (inscripcions abans del 24 

d’abril) i una visita a Empúries.
L’escola contra el món és el títol 

d’una de les tertúlies programades que 
oferirà el professor i filòsof Gregorio 
Luri. La medicina natural en la cuina 
i les mines antipersona, són els altres 
dos temes que tracten les xerrades del 
d’aquest trimestre. 

A partir del 14 d’abril ja us podeu 
inscriure als cursos i tallers de prima-
vera de Can Lleonart. Més informació a 
www.canlleonart.com.

Portes obertes
Can Lleonart es va omplir el 21 de 
març de públic per conèixer les acti-
vitats organitzades pel centre cultural. 

Entre d’altres, els assistents van degus-
tar una paella elaborada pels alumnes 
del taller de cuina.
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ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA Una carretera amb menys barreres

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Ple extraordinari: reprovació i dimissió del regidor de Governació  

La instal·lacio de la càmera ha estat una actua-
ció amb finalitats merament recaptatòries: D’acord 
amb la pròpia informació i dades facilitades pel Re-
gidor Seres, s’ha posat de manifest la total manca 
de justificació, en termes de mobilitat i seguretat en 
el trànsit, de la necessitat i oportunitat d’aquesta 
càmera, ja que estem parlant de tant sols 20 sinis-
tres en 3 anys en aquest punt de la via, cap d’ells 
greus, amb un nombre d’infraccions denunciades 
per no respectar el semàfor en vermell que suposen 
un percentatge inapreciable respecte de la totalitat 
de les denuncies formulades a Alella en els darrers 
3 anys.

Irregular procés d’adjudicació de la càme-
ra:  Aquesta adjudicació no s’ajusta a la llei, i per 
aquest motiu, el regidor quant ha tingut consciència 
de la transcendència i gravetat de la irregularitat 
comesa, l’ajuntament ha hagut de fer marxa enre-
re precipitadament i trencar unilateralment el con-
tracte amb l’empresa subministradora de la càmera 
amb el conseqüent perjudici econòmic per l’ajunta-
ment. Era responsabilitat directa del Regidor Seres 
el vetllar perquè aquesta contractació es fes amb la 
claredat, transparència i seguretat jurídica exigibles. 
El regidor Sr.Seres en aquest cas com a mínim ha 

negligit les seves responsabilitats públiques en el 
compliment de la normativa, en perjudici dels drets 
dels ciutadans d’Alella.

Irregular gestió de les multes: La gestió de les 
denuncies formulades en base a la video càmera 
s’ha dut a terme sobre criteris discrecionals i de 
conveniència del propi Regidor com ell mateix ho 
ha admés.Hi ha hagut, i hi ha, discrecionalitat en 
la tramitació de les denuncies, hi ha hagut, i hi 
ha, discrecionalitat en la aplicació de la normativa 
quant a la retirada de del carnet de conduir.

Davant les esmentades evidències, el Regidor 
Seres, llunya d’adoptar una posició constructiva i 
conciliadora per solucionar els greus problemes que 
ell mateix a creat i emparat, ha optat per la pre-
potència, el menysteniment i l’amenaça personal  
a regidor d’aquest Ajuntament, amb la intolerable 
instrumentació del seu càrrec públic i de la pròpia 
policia local. No assumir els errors es una actitud 
impròpia de un Regidor. 

No senyor Alcalde, el problema no és de la soci-
etat, tal i com vostè apunta al  l’editorial del Full del 
més de febrer. El problema és l’actuació irregular i 
prepotent d’aquest Ajuntament

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

Recentment han començat els treballs de millora 
de la seguretat viària a Can Sors amb la instal·lació 
de diversos semàfors en les immediacions de la 
cruïlla de la carretera i el carrer de les Guilleries. 
Aquesta intersecció havia estat fins ara un dels 
punts crítics de la xarxa viària local, tant per la 
manca de visibilitat com pel volum de trànsit que 
suportava (21.000 vehicles diaris per la carretera i 
més de 11.300 per Guilleries).

Els canvis plantejats responen a una visió de 
conjunt que redunda en benefici de conductors 
i veïns. Els primers han vist com milloraven 
les condicions objectives de seguretat de la 
via a través de la nova regulació semafòrica i la 
conversió d’alguns trams de carrer en un sol sentit 
de circulació, i els segons hauran guanyat dos 
punts per creuar una barrera física formada per la 
carretera i la riera que semblava infranquejable. 
Amb la reordenació viària alguns veïns del Masnou 
deixaran d’usar aquesta via i a través d’aquests 
nous guals, que comunicaran amb el barri veí de 
la Gaietana, els 700 veïns de Can Sors tindran per 
primer cop un itinerari per a vianants alternatiu a la 
carretera, mancada de vorals i sempre perillosa. 

La manca de gàlib de la riera ha obligat a idear 
una solució en forma de passera a nivell de la llera, 
per la qual cosa no s’hi podrà accedir en cas de 
rierades. Probablement no és la solució que algú 
voldria, però ha estat l’única admesa -i finalment 
autoritzada- per l’Agència Catalana de l’Aigua 
després de cinc anys d’insistència. 

Les millores fetes a Can Sors són fruit de 
les propostes i el treball pertinaç que ERC+La 
Garnatxa ha vingut fent des de la tardor de 2003 
amb la Diputació de Barcelona, i s’afegeixen a les 
practicades l’any passat en l’accés al Canonge. 
Com a conseqüència directa d’aquelles gestions, i 
també com a proper àmbit d’anàlisi i intervenció, 
l’Ajuntament manté converses obertes al més alt 
nivell amb la Direcció General de Carreteres de la 
Generalitat per millorar a mig termini l’accessibilitat 
i la seguretat de cotxes i vianants en altres trams. 

La voluntat és avançar en la pacificació de la 
carretera, en condicions de travessia urbana, amb 
l’aprovació del projecte executiu de la rotonda de 
Can Magarola i les obres d’urbanització de la riera 
de la Coma Clara, entre els carrers de les Heures i 
Marià Estrada. 

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

Grups municipals (Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer)
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PARTIT POPULAR  ERC-La Garnatxa i PSC... o com governar d’esquena al poble i a la legalitat 

AMOR PER ALELLA, C.O.R. Adéu barreres: per una Alella accessible per a tothom

L’equip de govern a Alella ha tingut una oposició 
responsable i lleial, una oposició que ha aplaudit 
quant ho han fet bé, que ha realitzat aportacions, 
que no ha fet de les seves equivocacions demagògia 
política i que quan s’ha pensat que podien estar pre-
nent decisions errònies se’ls ha posat de manifest 
donant-los l’oportunitat de rectificar. Però ERC-LG i 
PSC han decidit instal·lar-se en una actitud prepo-
tent i despòtica amb l’oposició i això s’ha fet evident 
amb el cas de la “càmera”. No només no s’han tin-
gut en compte els advertiments que es pogués estar 
gestionant malament aquest assumpte sinó que, a 
més, se’ns ha menyspreat. Quan dèiem que el titu-
lar del vial era la Generalitat se’ns contestava que no 
sabíem del que parlàvem, quan mostràvem dubtes 
sobre l’adequació legal del contracte o de la instal-
lació de la càmera se’ns acusava de fer demagògia i 
campanya de desgast polític. Per a ells o s’està amb 
ells o contra ells. No admeten que en democràcia 
l’oposició té la responsabilitat de fiscalitzar, amb la 
parca informació que ens faciliten, la seva acció de 
govern i quan diem les coses clares es molesten i 
falten fins i tot al respecte personal. Així, el regidor 
Serés es va permetre el luxe d’amenaçar al Regidor 
popular amb enviar a la policia local a multar als 

seus veïns. O de dir que ell no ha de rendir comptes 
ni donar explicacions als Regidors en un Ple. Propi 
de règims del passat. Al final tot se sap. El con-
tracte no s’adequava a la legalitat i ha estat resolt 
precipitadament. No han demanat l’informe previ 
favorable a la Generalitat per a instal·lar la càmera. 
No s’ha inscrit l’obligatori fitxer en l’Agència de Pro-
tecció de Dades. Han hagut de llevar d’internet les 
imatges de la càmera que havien penjat per infringir 
la Llei de Protecció de Dades. L’empresa adjudica-
tària, ECOPS, va haver de donar pas a altra crea-
da a aquest efecte pels mateixos, WITARTEC, per 
a mantenir el contracte, quan ja estava la càmera 
funcionant, davant els escàndols en altres municipis 
en els quals, finalment, s’han anul·lat les multes. 
L’Alcalde i el seu Regidor socialista es ratifiquen en 
tot quant han fet i han decidit mantenir les multes 
fins al final. Les factures que ha presentat l’empresa 
de la càmera ascendeixen a més de 100.000.- € 
per menys de dos mesos de funcionament. I això 
cal pagar-lo, amb noves multes i amb l’augment del 
rebut de l’IBI. El poble? A la esquena. 

Tel: 93 540 82 47
freixescs@alella.cat

Desplaçar-se pels carrers del nostre poble i de les ur-
banitzacions és un fet quotidià que no comporta cap 
problema per a la majoria de gent, però per a les per-
sones cegues o per a aquelles que van en cadira de 
rodes, per exemple, qualsevol obstacle –cotxes mal 
aparcats, obres, voreres estretes, escales– es conver-
teix en una dificultat greu per a la seva mobilitat.

Aquest és un tema que ens preocupa molt. Fer 
una Alella accessible és un dels reptes del grup mu-
nicipal del COR. Les polítiques públiques preveuen 
plans de millora de la mobilitat de les persones que 
van amb cadira de rodes i de les que tenen dificultat 
per moure’s, com ara els invidents o la gent gran. 
Construir un entorn accessible vol dir donar les ma-
teixes oportunitats a tothom i fer que la discapacitat 
no sigui un problema, sinó una mera diferència.

A l’actual govern li manca més sensibilitat en 
tot allò que fa referència a aquesta realitat i per això 
hauria de tenir en compte que el concepte actual 
d’accessibilitat constitueix una millora per al conjunt 
de la població i no només per a les persones amb 
discapacitats. L’accessibilitat promou una societat 
més justa i oberta per a tothom i és un indicador de 
qualitat que genera un impacte positiu en la pobla-
ció i el seu mode de vida. És important, per exem-

ple, assolir la fita que tots els establiments oberts al 
públic suprimeixin els esglaons, que barren el pas a 
determinats col·lectius d’usuaris i que, en definitiva, 
dificulten l’accés als establiments.

Però no tot és un problema de construcció. En 
un poble com Alella la manca de civisme juga en 
contra de les persones amb minusvalidesa: cotxes 
aparcats als passos de vianants, motos a la vorera, 
amos que no recullen els excrements dels gossos, 
bosses d’escombraries escampades fora dels conte-
nidors... són grans obstacles per a una persona que 
no hi veu, que camina amb bastó o que circula en 
cadira de rodes. “Falta civisme, la gent no pensa en 
les dificultats amb què em puc trobar amb la meva 
cadira de rodes quan vaig pel carrer”, comenta un 
veí d’Alella, un jove que té una lesió medul·lar que li 
impedeix caminar. Per això, és essencial també que 
els ciutadans prenguin consciència d’aquest proble-
ma i actuïn en conseqüència.

El creixent envelliment de la població està con-
vertint l’accessibilitat en una necessitat sentida cada 
vegada més per un major nombre de persones. 
L’aplicació de la normativa d’accessibilitat i supres-
sió de barreres correspon als municipis, és per això 
que confiem que el nostre es posi mans a l’obra.

Tel: 667 18 25 23
berzosahf@alella.cat
www.popularsbcn.
com/alella 
www.javierberzosa.
blogspot.com
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Moció: una decisió estructural 

GENT D’ALELLA Som un milió de coses 

Tel: 615 844 719
seresijm@alella.cat

La petició de CiU i el PP demanant la retirada de 
les responsabilitats delegades en l’àrea de Governa-
ció del nostre regidor al govern respon a una, més 
que probable, posada en escena de les instruccions 
rebudes de les seves executives comarcals o nacio-
nals, aprofitant la convulsió conjuntural, per inten-
tar erosionar governs ferms i sòlids, per un costat 
i,  per un altre, per emboirar al ciutadà perquè no 
vegi amb claredat la seva pròpia incapacitat com a 
oposició per contribuir a la constant reconstrucció 
municipal. 

Els arguments inicialment presentats per repro-
var al regidor socialista responien a fets o interpre-
tacions subjectives sense demostrar que les actu-
acions haguessin estat il·legals o fora del context 
atribuït a les competències municipals. Un ampli 
reguitzell d’acusacions amb l’objectiu d’allunyar el 
fet substancial del problema derivat d’un abusiu 
incompliment de les normes establertes en matè-
ria de seguretat vial. Al final, tot es va aclarir. Si 
es donava impunitat i s’anul·laven les sancions i, 
per tant, s’acceptava quelcom a-legalitat, el regidor 
podia continuar. Es com si es demanessin estripar 
una denuncia per infracció en ferm al·legant que a 
l’agent li faltava un botó a la camisa. Un autèntic 

exercici pre-electoral de captació de vots, però no 
de responsabilitat política. Deixarem a banda el to 
i la confusió del PP que va traslladar al ple una 
foragitada pseudo sessió d’un jutjat de lo penal i un 
vocabulari que en va fer pensar érem en alguna an-
tiga caserna de formació militar de les seves enyo-
rades èpoques. La resta de l’oposició que va votar 
a favor de la moció l’entenem com per fer costat a 
darrera hora per fer “bulto” o per no perdre protago-
nisme atès el silenci anterior. Potser uns per que ja 
ens havien ofert alternatives a la seguretat com la 
de preconitzar les utòpiques ciutats o pobles sense 
semàfors a les vies interurbanes, malgrat que, des 
del respecte, eren estimades com lloables però ir-
realitzables en el context actual. O el grup que no 
va parlar sobre el responsable de seguretat però sí, 
ves per on, del casal d’estiu. (?). Potser volia passar 
factura del collar de l’any passat.  

Probablement prendre decisions, com la que 
ens porta al cas, no sigui rendible políticament 
però responen a una voluntat d’afrontar problemes 
amb coratge. No ens hi trobaran si per esgarrapar 
quatre vots ens em de tapar els ulls o girem el cap 
per si de cas algú s’enfada.                   
         

Fa anys un famós locutor de ràdio de la cadena 
SER, Luis Arribas Castro, anunciava cada dia al 
matí que la ciutat és un milió de coses  referint-se 
a Barcelona, transmetia emocions sobre les perso-
nes, fets de la ciutat, de la vida social o l’activitat 
política, en definitiva, sobre les coses de la vida. I 
la vida, bàsicament, som les persones i sobre tot 
aquelles persones que fan coses per la vida dels 
demés.

A Alella, dins dels seus 9.59 Km2 de superfície 
hi vivim prop de deu mil,  amb persones que ens 
deixen, persones que neixen, persones que vivim, 
persones que dediquen el seu cor i el seu temps a 
la resta. Realment també som un milió de coses. 
Cada dia tenim exemples, el dilluns 16 de març, un 
excepcional ciutadà ens va deixar. Els seus amics 
diuen: “Hi ha persones que passen i d’altres que 
com Ramón Pouso, deixen empremta en la vida de 
tots els que coneix.  Volem donar-te les gràcies pels 
milers de coses i milers de moments feliços. La teva 
noblesa es va expandir fins a arribar a ocupar el cor 
de tot un poble, de tota una família, i tants amics”.

Li donaven les gràcies per haver permès el pri-
vilegi de compartir el camí junts. Deien que havien 
rigut molt amb ell, que s’havien sentit escoltats i 

que havia transmès desenes de valors als nens i 
als joves. En una població com la nostra, on també 
succeïxen un milió de coses diàriament, Ramón era 
una excepció deien en el funeral: “precisament tu, 
que t’agradava el silenci, la discreció, la humilitat i 
fugies de ser protagonista, fixa’t la que has organit-
zat amb la teva marxa”. Ell formava part d’aquestes 
persones que convertien el seu silenci en un triomf 
de tots, que utilitzen la discreció com a mostra d’hu-
militat, l’humor per a fer-nos feliços i la transmissió 
de valors per a fer-nos créixer.

Alella es un milió de coses i els ciutadans i 
ciutadanes  tenim més raons per a estar units que 
separats, més oportunitats d’ajudar-nos que dis-
tanciar-nos, en aquest milió de coses disposem del 
diàleg, la tolerància cap a  tot el que ens envolta 
Ramón Pouso, era un mestre.

La continuïtat la tenim ara en els petits Guillem, 
de sis anys i Gerard d’un any, ell en tenia trenta i 
sis. Carol; els vostres fills són ara una esperança. 
Mentre, els seus amics li han invocat perquè prepari 
una queimada pel dia que tots es tornin a trobar. 
Ens agradaria estar convidats, i es van acomiadar 
amb un fins a “loguiño” perquè en Ramón era una 
gallec d’Alella.

Tel. 93 555 23 39
mercemarzo@
gentdalella.cat
http://mercemarzo.
blogspot.com/
www.gentdalella.cat
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 Aprovació de la creació del Consorci del Govern Territorial 
de Salut del Barcelonès Nord i Baix Maresme.
El Ple va aprovar inicialment la creació i constitució del Con-
sorci del Govern Territorial de Salut del Barcelonès Nord i 
Baix Maresme, amb la finalitat d’assolir el grau adequat 
d’integració de les competències en l’àmbit de la salut de 
l’Administració de la Generalitat i les administracions locals 
i millorar així l’atenció sanitària de la població. En el mateix 
acord es van aprovar inicialment els estatuts i es va designar 
a l’alcalde, Andreu Francisco, com a representant titular en el 
Consell Rector del Consorci i a la regidora de Sanitat, Laura 
Aloy, com a suplent.  
Aprovat per unanimitat.

ACORDS DEL PLE
 
 Adhesió a l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocu-

pació del Maresme.
El Ple va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament a l’Acord pel 
Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Maresme. 
L’acord signat el 10 de març pels 30 ajuntaments del Ma-
resme, el Consell Comarcal, els sindicats els sindicats CCOO 
i UGT i les patronals FAGEM i PIMEC, neix amb l’objectiu de 
treballar de forma conjunta en polítiques de desenvolupa-
ment econòmic. L’acord estableix la fusió en un sol ens del 
Pacte Local per a l’Ocupació de Mataró i el Pacte Territorial 
per l’Ocupació del Maresme. 
Aprovat per unanimitat.  

PLE ORDINARI DEL 29 DE GENER DE 2009   (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: ABRIL

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 ABRIL-MAIG-JUNY 2009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Propera estada de la deixalleria mòbil a Alella: 
Del 29 d’abril al 3 de maig
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.

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
Taxa recollida escombraries domiciliàries   02.03.2009   a   05.05.2009
Impost béns immobles –urbana (no domiciliat)   03.04.2009   a   04.06.2009
Mercat municipal 2n trimestre    10.04.2009   a   10.06.2009
Taxa per recollida escombraries comercials    30.04.2009   a   03.07.2009

Acords del ple

Telèfons d’interès 

L’AJUNTAMENT INFORMA 

Obres al carrer Doctor Homs
Amb motiu dels treballs de substitució de la canonada de la xarxa d’abastament general d’aigua entre Alella i Tiana que realitza Aigües Ter-Llobregat (ATLL),  el 
carrer de Doctor Homs patirà restriccions de trànsit i estacionament a partir de la segona quinzena d’abril. El termini previst per a l’execució de les obres en 
aquest punt de la xarxa és d’un mes, aproximadament. 
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Agenda d’activitats

10h Plaça d’Antoni Pujadas
Acte d’homenatge a la República. Ofrena floral.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimarts 14 d’abril 

20h Can Lleonart
Tertúlia: Herbes i espècies, medicina natural en la cuina. 
A càrrec de Brigitte Dukek, metge naturista. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Club de lectura. Los Pazos de Ulloa, d’Emilia Pardo Bazán.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 16 d’abril

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Recull de contes i poesies zen. A càrrec de Marta Millà i Horacio Curti. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 17 d’abril

10.30h Plaça dels Països Catalans (entrada Mas Coll)
Trobada del govern amb els veïnats de Font de Cera, Can Comulada, 
Can Magarola, Alella Parc i Mas Coll.  
Organitza: Ajuntament d’Alella 

17.30h Plaça de Josep Maria Gispert Guinovart
Trobada del govern amb els veïnats de Cal Baró-Nova Alella, La Sa-
rota-Verge de la Mercè, Gaggioli i Eixample-Can Vera. 
Organitza: Ajuntament d’Alella 

22h Casal d’Alella
Feria d’abril, amb l’actuació dels Cuadros de Baile del Centre Cultu-
ra Luz del Alba del Masnou. Entrada gratuïta.  
Organitza: Casal d’Alella 

Dissabte 18 d’abril

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
L’hora del conte. Ui, quina por!. A càrrec de Pili Marina.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimarts 21 d’abril

18.30h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig
Xerrada: Les dones en conflictes armats. A càrrec de Gisela Miñana, 
consultora de la UOC amb el màster de Cooperació Internacional.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

Dimecres 22 d’abril

9h A la Porxada
Parades de roses i llibres en benefici dels animals de la protectora.  
Organitza: ADANA

De 9.15 a 12h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Infants d’El Campanar, La Caseta i Els Pinyons celebraran Sant 
Jordi a la biblioteca, escoltant contes narrats per l’Elisabeth Ulibarri. 
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dijous 23 d’abril

22h Can Lleonart
Espectacle: M de Roig, paraules d’avui. A càrrec de l’actriu Mariona 
Casanovas i el músic Emili Cuenca. Preu: 3€. Menors de 18, gratuït. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 24 d’abril 

De 16 a 20h Sala de Plens de l’Ajuntament
Mòdul bàsic per a manipuladors d’aliments. Inscripcions a l’Ajunta-
ment (demaneu per Gemma Ribas) fins al 30 d’abril.  
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dilluns 11 de maig

10.30h Parc del Canonge
Trobada del govern amb els veïnats d’Ibars Meia, El Canonge, Can 
Teixidor, Can Sors, La Gaietana, Montals, La Soleia, La Solaia, La 
Serreta i Mar i Muntanya. 
Organitza: Ajuntament d’Alella 

17.30h Jardí dels Drets Humans
Trobada del govern amb els veïnats de Cal Vell-Garrofers-Vallbona, 
Centre urbà i el Rost. 
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dissabte 25 d’abril 

De 10 a 13h Tram baix de la Riera Principal
3r Mini Trial Infantil. Inscripcions al Poliesportiu fins al 16 d’abril.
Organitza: Ajuntament d’Alella. 

Diumenge 19 d’abril 

Trobada anual Alella-Carquefou
Del 30 d’abril al 3 de maig es farà la trobada anual Alella-Carquefou. 
Enguany veïns i veïnes d’Alella anirem al poble agermanat on podrem 
gaudir de tot un seguit d’activitats per conèixer una mica més els seus 
indrets, la seva cultura i la seva gent.
Podeu inscriure-us a l’adreça: jjgrafics@teleline.es
Organitza: Comité d’Agermanament Alella-Carquefou

Diumenge 26 d’abril 
10h Trobada a l’aparcament de davant de Can Lleonart
Caminada per les fonts i mines de Mas Coll. 
Passejada guiada per descobrir algunes de les fonts i mines del muni-
cipi, a cura d’Àlex Asensio. A les 13.30h s’oferirà un vermut gratuït a 
tots els participants a la font dels eucaliptus. 
Organitza: JERC

Dimecres 29 d’abril 
17.30 a 19h Llar d’infants municipal Els Pinyons
Taller sobre l’alimentació en l’edat de 0 a 3 anys. A càrrec de Gemma 
Pascual i Antonia Jiménez, infermeres de pediatria del CAP Masnou i 
Alella. És gratuït, però cal inscripció prèvia a Els Pinyons. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dilluns 27 d’abril 
11h Davant del local de l’Associació de Dones Montserrat Roig
Diada de Montserrat. Degustació de panets. A les 13h ofrena floral a 
l’església de Sant Feliu on es cantará el virolai.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 



TROBADES AMB EL GOVERN
Les trobades amb els veïns i veïnes del municipi es traslladen a espais públics 

per copsar de prop les inquietuds, suggeriments i queixes de la ciutadania.

10.30h - Plaça dels Països Catalans 
Font de Cera, Can Comulada, Can Magarola

Alella Parc i Mas Coll

17.30h - Plaça de Josep M. Gispert 
Cal Baró-Nova Alella, La Sarota, Verge de la Mercè

Gaggioli, Eixample i Can Vera

10.30h - Parc del Canonge
Ibars Meia, El Canonge, Can Teixidor, Can Sors

La Gaietana, Montals, La Soleia, La Solaia
La Serreta i Mar i Muntanya

17.30h - Jardí dels Drets Humans
Cal Vell, Garrofers, Vallbona, 

Centre urbà i el Rost

DISSABTE 18 D’ABRIL DISSABTE 25 D’ABRIL 


