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SUMARI ALELLA 2025, UN POBLE PER VIURE-HI 
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Exemplars i distribució gratuïts a tots els habitants.
Pots fer-nos arribar els teus dubtes o suggeriments a comunicacio@alella.cat i pots consultar www.alella.cat

Recentment, hem assistit a dos fets rellevants: l’adjudicació dels 

habitatges socials de lloguer de Cal Doctor, i la signatura d’un 

conveni entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació de la 

Generalitat per fer-nos càrrec de l’adjudicació i el finançament 

de les obres d’ampliació i reunificació de l’escola Fabra a l’edifici 

del Bosquet.

Es tracta de dues fites molt importants d’un camí llarg i feixuc: 

proveir Alella dels equipaments i la dotació d’habitatge a preu 

assequible necessaris per satisfer les demandes presents i futu-

res de la nostra població.   

Per assolir aquests objectius cal revisar el planejament vigent i 

apostar per un nou model de poble, a través del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal (POUM). El model actual té 22 anys i 

està obsolet.

En el darrer Ple de novembre s’ha aprovat el document d’Avanç 

de Pla. Es tracta d’una proposta de poble des d’ara i fins l’any 

2025: una Alella sostenible i orgullosa de la seva identitat en 

la qual, a més de dormir-hi, puguem també viure, estudiar i 

treballar. 

Les línies estratègiques que inspiren i vertebren la proposta són 

múltiples, però es poden resumir en quatre objectius: 

- Protegir i valoritzar el paisatge i l’entorn agrícola i forestal; allò, 

en definitiva, que ens arrela al territori i ens confereix identitat 

com a poble. La proposta d’Avanç de Pla desclassifica algunes zo-

nes del planejament vigent i manté més de dues terceres parts del 

terme municipal com a sòl no urbanitzable d’especial protecció.

- Obtenir sòl públic per a la consecució d’un parc d’habitatge 

social de lloguer, així com nous i millors espais i equipaments 

esportius, educatius, cívics i culturals.

- Millorar la mobilitat i la xarxa viària, tot proposant alternatives de 

foment del transport públic i bosses d’aparcaments dissuasius.

- Crear una àrea de desenvolupament econòmic per a serveis, 

oficines i empreses de la nova economia, on una part important 

de la nostra població hi pugui establir-se professionalment.

Per tal de sumar esforços, fer-hi aportacions i contrastar opi-

nions, us convido a prendre part en les sessions de treball del 

procés de participació ciutadana que tindran lloc a Can Lleonart, 

els dies 9, 16 i 21 de desembre. Trobareu tota la informació 

relacionada amb els treballs de redacció del nou POUM a la 

pàgina www.alella.cat. 
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···································································································
L’Ajuntament aprova l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística amb els 
vots a favor d’ERC+LG, CiU, COR i PSC i l’abstenció de PP i Gd’A.
···································································································

Les claus urbanístiques d’Alella 2025

L’Ajuntament ha donat el tret de sorti-
da al procés que ha de definir el futur 
urbanístic del municipi per als propers 
15 anys amb l’aprovació de l’Avanç del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM). El document, que es va apro-
var pel Ple del 26 de novembre amb 
els vots a favor d’ERC+LG, CiU, PSC i 

COR i l’abstenció de PP i Gd’A, és un 
punt de partida, un instrument de re-
ferència que recull i analitza el poten-
cial del municipi per tal que els grups 
municipals i tota la ciutadania puguin 
dir la seva sobre el model de poble i el 
futur urbanístic del municipi. Durant el 
Ple els grups d’ERC+LG i CiU van des-
tacar les seves coincidències pel que 
fa als objectius i les línies mestres del 
document. Amb l’objectiu d’aconseguir 
el màxim consens polític i ciutadà, 
s’enceta també aquest mes de desem-

Suspensió de llicències

Coincidint amb l’aprovació de l’Avanç de POUM, 
l’Ajuntament ha aprovat la suspensió cautelar 
de llicències en diversos àmbits de sòl urbà i de 
sòl urbanitzable susceptibles d’afectació en el 
nou planejament. També s’han suspès totes les 
llicències per a usos que no siguin el d’habitatge 
o serveis privats a les zones classificades com 
a zona 13 (ciutat jardí).  Els àmbits afectats per 
la suspensió es poden consultar en els plànols 
p15.1 i p15.2 que acompanyen la documentació 
l’Avanç de POUM a www.alella.cat. 

bre un procés de participació ciutadana 
que inclourà tres jornades temàtiques 
els dies 9, 16 i 21 de desembre, a les 
20.30h, a Can Lleonart. Aquest procés  
serà paral·lel al període d’exposició 
pública de l’Avanç. Les aportacions i 
suggeriments derivats d’aquest procés 
de participació s’incorporaran al futur 
document de POUM que haurà d’apro-
va inicialment el Ple municipal.

L’Avanç de Pla ja té en compte el 
procés de participació realitzat fa cinc 
anys, quan es van iniciar els treballs 
de revisió del planejament, i incorpora 
documentació, treballs i estudis que no 
existien en aquell moment, com l’Agen-
da 21 Local, el Pla Local d’Habitatge 
o l’estudi de mobilitat d’Alella, així com 
els canvis legislatius i els diversos plans 
sectorials que afecten el nostre territori.

El document que se sotmet a expo-
sició pública consta d’un acurat informe 
de sostenibilitat ambiental, a més de 
les memòries descriptiva i informativa. 
L’Avanç manté els objectius expressats 
pel govern el 2004, que es resumeixen 
en quatre línies estratègiques: protegir 
i valoritzar el sòl no urbanitzable d’ús 

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

L’Avanç aposta per transformar sòl 
únicament per a usos productius, 
equipaments i habitatge protegit. 
····················································

agrícola i forestal; mobilitzar el sòl ne-
cessari per augmentar la dotació d’ha-
bitatge social; incrementar i millorar els 
equipaments públics, i dinamitzar l’eco-
nomia i el sector productiu terciari.

Aquests objectius es concreten en 
els criteris següents:
�Fixar les previsions de creixement 
màxim del POUM per a l’any 2025 per 
sota dels 12.000 habitants.
�Garantir la màxima protecció de l’en-
torn agrícola i forestal.
�Possibilitar la creació d’un parc d’ha-
bitatges de protecció oficial, preferent-
ment en règim de lloguer.
�Ordenar, i reduir en el possible, el 
trànsit rodat, millorant el transport pú-
blic i la dotació d’aparcaments.
�Reforçar el sentiment de pertinença i 
la cohesió social. 
�Millorar les connexions i l’accessibi-
litat entre el centre i els barris.
�Actuar amb la màxima sensibilitat 
territorial en les eventuals transforma-
cions de la classificació del sòl.
�Cercar la col·laboració amb els mu-
nicipis veïns per la dotació d’equipa-
ments, millora de la mobilitat, foment 
del transport públic i prestació de ser-
veis als ciutadans.
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Adjudicats els pisos 
socials de Cal Doctor 

Els habitatges socials de Cal Doctor ja 
tenen llogaters. La sort va decidir el 
25 de novembre qui ocuparà els pisos 
d’aquesta promoció pública de la Riera 
de la Coma Fosca. 

Es van sortejar 53 habitatges, dels 
61 de la promoció. Sis van quedar ex-
closos del procés perquè han estat re-
servats pel Consell Municipal de l’Ha-
bitatge per transferir-hi els llogaters de 
la promoció de les Heures -que serà 
reformada per destinar-la a gent gran- i 
reallotjar els antics residents a l’escor-
xador.

Nou procés d’adjudicació
Els dos pisos adaptats per a persones 
amb mobilitat reduïda han quedat sen-
se adjudicar per manca de sol·licitants 
i pròximament se’n tornarà a iniciar el 
tràmit. 

A més dels 53 adjudicataris, es va 
fer el sorteig dels sol·licitants que for-
maran part de la llista d’espera. Podeu 
consultar les llistes a www.alella.cat i 
www.adigsa.cat

Adigsa convocarà els adjudicataris 
a una reunió el 10 de desembre, a les 

19h, a Can Lleonart, per explicar-los 
els detalls dels contractes. L’empresa 
pública lliurarà les claus dels habitat-
ges abans de Nadal en un acte públic 
programat per al 22 de desembre, 
a les 9.30h,  a Can Lleonart, en què 
està previst l’assistència del conseller 
de Medi Ambient i Habitatge, Francesc 
Baltasar.  

Per accedir als pisos s’han presentat  
244 sol·licituds, 86 de les quals han es-
tat excloses per no reunir els requisits o 
per manca de documentació. 

Després del sorteig, els adjudicataris van visitar per primera vegada els habitatges. 

Llista d’adjudicataris
1- Aguilar Munro, Cristina
2- Álvarez Rollán, Míriam
3- Arguisuelas García, Sonia Guadalupe
4- Badia Alcaraz, Mercè
5- Bedmar García, Roberto
6- Brutau Xarrié, Oriol
7- Cano Liñán, Bàrbara
8- Caparrós Ramírez, Diego
9- Casas Ruiz, Jorge
10- Costa Maimó, Aranzazu
11- Cuevas Lozano, Cristina
12- De Molina Roger, Anna
13- Del Rey Ruiz, Ana
14- Delgado Mayolas, Mercè
15- Delgado Pineda, Carlos
16- El Gaadoui Adarraz, Mostapha
17- Estanyol Casals, Francesc
18- Felipe Asensio, Ingrid
19- Fraguas García, Lídia
20- Funes Valls, Yolanda
21- García de Vinuesa Bejarano, M. Carmen
22- Gázquez Caballero, Cristina
23- Giménez Pujagut, Andrea
24- Godàs Espinosa, Eduard
25- Granell Rubio, Alexandre
26- Guàrdia Ferrer, Albert
27- Hernández Morales, Jordi
28- Homs Casals, Anna
29- Intriago Rebilla, René Xavier
30- Llorente Sardà, Laura
31- Lombarte Plaza, Olga
32- López González, Carlos José
33- Lorente Barros, Eduard
34- Martínez Ferrando, Laura
35- Martínez Vázquez, Arantza
36- Martínez Vázquez, Sònia
37- Mazzotta, Gonzalo
38- Mazzotta, Juan Ignacio
39- Navarro Baila, Laia
40- Pardo Vinyas, Carlos
41- Pedreño de la Fuente, Carlos
42- Pérez Balanza, Olga
43- Puigoriol Homs, Marta
44- Pulido Miralles, César Sebastián
45- Rubio Serrano, Vanesa
46- Ruiz Castañeda, Noèlia
47- Salas Navajas, Rubén
48- Serra Pujadas, Núria
49- Simeón Sala, Jordi
50- Sin Xicola, Xavier
51- Solé Quintana, Mariona
52- Uribe Trull, Juan Carlos
53- Vidal Larrosa, Elisabet

···································································································
El 10 de desembre es farà una reunió informativa i el 22 de desembre 
es lliuraran les claus dels habitatges. 
···································································································

Les persones adjudicatàries dels habitatges so-
cial de Cal Doctor gaudiran d’un descompte en la 
contractació del comptador de l’aigua.  A petició 
del Consell Municipal de l’Habitatge Social, l’em-
presa Sorea, que gestiona el servei municipal de 
subministrament d’aigua, aplicarà una tarifa es-
pecial als llogaters d’aquesta promoció. Així, per 
contractar el comptador hauran d’abonar 72,92 
euros, en lloc dels 232 euros de cost habitual, ja 
que la companyia no els repercutirà les despeses 
de transport, material i mà d’obra.

Rebaixa en els comptadors 
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L’Ajuntament adjudica l’ampliació del CEIP Fabra  

75 anys fent escola  
Alumnes i exalumnes, pares i mares, 
professors i exprofessors es van aple-
gar al pati de l’escola Fabra el 15 de 
novembre, en el tret de sortida dels ac-
tes de celebració del 75è aniversari del 
centre. La seva directora, Maria Jesús 
Aunós, va animar tota la ciutadania a 
participar d’aquesta celebració que es 
farà al llarg del curs i que es clourà 
els dies 5 i 6 de juny a l’escola del 
Bosquet. “En aquests 75 anys, l’es-
cola s’ha mantingut com un referent. 
Som una escola del poble i en sentit 
orgullosos de formar-ne part”, va dir 
Aunós. Per participar-hi cal contactar 
amb 75aniversari.fabra@gmail.com. 

L’esperada ampliació del CEIP Fabra 
està a punt de fer-se realitat. L’Ajunta-
ment ha donat un pas definitiu per tirar 
endavant les obres a començaments 
de l’any vinent. El Ple del 29 d’octubre 
va aprovar el conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament i el Departament 
d’Educació de la Generalitat que con-
creta els compromisos que assumeixen 
les dues administracions per tirar en-
davant aquesta obra. 

El document, aprovat pel Govern 
de la Generalitat el 20 d’octubre, fixa 
l’aportació de l’Administració auto-
nòmica i els terminis de pagament a 
l’Ajuntament. El Departament d’Edu-

cació aportarà 3,1 milions d’euros, 
500.000 el 2010 i la resta el 2011. 

El conveni va ser aprovat amb els 
vots favorables d’ERC-La Garnatxa i 
PSC, COR i Gd’A. CiU i PP hi van votar 
en contra. Amb la signatura d’aquest 
conveni, l’Ajuntament podrà avançar 
l’execució d’unes obres que són com-
petència de la Generalitat i que, amb 
l’actual conjuntura econòmica, haurí-
em quedat ajornades. 

El Ple d’octubre també va donar 
llum verd a l’operació de crèdit que 
permetrà a l’Ajuntament avançar els 
diners per executar el projecte i el 12 
de novembre, en sessió extraordinària, 

·······················································································································································
Les obres s’han adjudicat per 2,7 milions d’euros i es finançaran mitjançant una operació de crèdit.

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

Està previst que les obres comencin al mes de febrer. 

va adjudicar provisionalment les obres 
d’ampliació de l’escola a l’empresa 
Construcciones Bosch Pasqual per un 
import de 2.683.217,5€ (IVA inclòs). 
L’adjudicació va ser aprovada amb el 
suport de tots els grups municipals. 

L’Ajuntament ja va incloure en el 
pressupost municipal de 2009 una 
partida de 3,1 milions d’euros -que es 
finançarà mitjançant una operació de 
crèdit- per fer-se càrrec de la licitació 
i execució de l’obra, amb la voluntat 
de resoldre al més aviat possible les 
mancances endèmiques que pateix 
aquest centre educatiu, que té l’alum-

nat repartit en dos espais i tres edificis 
separats. El projecte preveu ampliar la 
superfície de l’escola del Bosquet per 
tal d’acollir les dues línies d’infantil i 
primària en el mateix recinte. 

Està previst que les obres comencin  
al febrer i que puguin quedar enllesti-
des la primavera de 2011. 

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

La Generalitat retornarà a l’Ajuntament 
els diners de les obres el 2011.
····················································
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La DO uneix el Maresme i el Vallès  
···································································································
Les V Jornades Gastronòmiques del Raïm i Vi DO Alella afegeixen activitats 
complementàries i la implicació del Consorci de Turisme del Vallès Oriental.  

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

Moltes mirades al món

Alcaldes i regidors del Maresme i del 
Vallès Oriental van brindar plegats en 
la presentació de les V Jornades del 
Raïm i Vi de la DO Alella, que per pri-
mera vegada s’ha fet en una localitat 
de l’altre costat de la Serralada Litoral.

Les jornades  han sobrepassat l’àm-
bit del Maresme, on van començar fa 
cinc anys, per a obrir camí dins de la 
comarca veïna,  com ho demostra el fet 
de comptar amb la implicació del Con-
sorci de Turisme del Vallès Oriental. 

El director tècnic d’aquest organisme, 
Carles Fernández, va assegurar que “la 
nostra voluntat és que la DO tingui més 
presència al Vallès Oriental”. 

L’alcalde d’Alella, Andreu Francis-
co, va destacar que aquestes jornades 
són l’embrió del treball conjunt entre 
tots els municipis de la Denominació 
d’Origen, que ha de culminar en la cre-
ació d’un consorci que els agrupi i els 
permeti desenvolupar una oferta turís-
tica de qualitat. 

···································································································
Una seriosa reflexió sobre la necessitat de cooperar en temps de crisi és el 
missatge que van deixar a Alella les segones Jornades de Cooperació ‘Mirades 

al món’, que es van acomiadar amb un notable èxit de participació.

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

Comença el condicionament de la 
futura Oficina de Turisme 
Alella comptarà a partir de l’any 
que ve amb una Oficina de Turis-
me que estarà ubicada al costat 
de Can Lleonart. Al tancament 
d’aquesta edició, s’estaven enlles-
tint les obres per reconvertir l’edifi-
ci que ocupava la Policia Local en 
un equipament d’informació turís-
tica. Els treballs consisteixen en 
l’adaptació de la planta baixa de 
les antigues dependències policials 
per poder atendre els visitants que 
requereixen informació turística. A 
més s’ha habilitat un lavabo exteri-
or amb entrada des del pati de Can 
Lleonart. 

Impuls a les activitats del CAT 
El Centre d’Acollida Turística (CAT) 
d’Alella, El Masnou i Teià va ence-
tar a mitjan novembre la seva ofer-
ta d’activitats culturals i lúdiques, 
amb l’espectacle de titelles Cucu-
drulu i visites guiades teatralitza-
des. L’espai està gestionat des d’oc-
tubre per l’empresa Tanit Didàctica 
i Difusió, especialitzada en la gestió 
i promoció del patrimoni cultural i 
natural del Maresme. El programa 
d’activitats per a 2010 (que es pot 
consultar a www.turismecat.cat) 
inclou propostes lúdiques i educa-
tives per a infants i adults. 

El mercat setmanal de marxants 
s’avança un dia durant el Nadal
Amb motiu de les festes nadalen-
ques, el mercat setmanal de mar-
xants no es realitzarà els divendres 
25 de desembre i 1 de gener, sinó 
que s’avançarà a dijous 24 i 31 de 
desembre.  

El 16 de desembre, nova sessió de 
DNI a la seu de la Policia Local
La Policia Local ha programat una 
nova sessió de tramitació del DNI 
electrònic per al proper 16 de de-
sembre a les noves dependències 
policials dels passeig de Marià Es-
trada, 8. En aquesta data es lliura-
ran els carnets que es van sol·licitar 
el 24 de novembre i s’atendran les 
noves peticions. Les persones inte-
ressades a tramitar la documenta-
ció s’han d’apuntar prèviament en 
la Policia Local (93 555 24 12). 

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

Les jornades es van presentar el 13 de novembre a Vilanova del Vallès. 
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Els impostos i taxes es congelen 
Els impostos i taxes municipals es con-
gelen per a 2010. El Ple del 29 d’octu-
bre va aprovar les modificacions de les 
ordenances fiscals que es mantenen 
invariables respecte de l’any passat, a 
excepció de la baixada del coeficient 

Torna la campanya ‘Xipa’l i Censa’l’

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

Alella rebrà 1 milió d’euros del 
nou Fons Estatal d’Inversió Local
El Fons Estatal d’Inversió Lo-
cal (FEIL) per a 2010, assignarà 
1.001.074€ al municipi, un 20% 
dels quals es podran destinar a la 
prestació de serveis educatius o so-
cials.  En aquests moment, s’estan 
estudiant les actuacions suscepti-
bles de finançar amb aquest fons, 
que estan adreçats a projectes 
municipals de desenvolupament 
sostenible relacionats amb el medi 
ambient, la innovació econòmica i 
tecnològica i les iniciatives socials. 

Agraïment als donants de sang
L’Ajuntament agraeix a tots els do-
nants la seva participació en el banc 
de sang del 21 de novembre i els 
anima a seguir participant. Es van 
fer 37 donacions i 6 oferiments.

Alella diu no a violència masclista
El 25 de novembre, Alella va recor-
dar les víctimes de la violència mas-
clista, amb l’encesa d’espelmes, la 
lectura d’un manifest i un especta-
cle de dansa.

2n Circuit de Cros del Maresme
Alella acollirà el 20 de desembre 
una cursa puntuable per al 2n Cir-
cuit de Cros del Maresme. La pro-
va es realitzarà a la Riera Principal  
partir de les 9.30h. Més informació 
a www.cemaresme.cat i a la regi-
doria d’Esports (93 540 19 93).

Curs d’iniciació a tècnic d’esports
El Poliesportiu acollirà un curs so-
bre el joc i l’esport en edat escolar 
adreçat a joves a partir de 16 anys. 
Consta de 35 hores i es farà del 14 
al 18 i del 23 al 31 de desembre. 
Inscripcions al Poliesportiu. 
 

Els propietaris de gossos i gats tenen 
una nova oportunitat de regularitzar la 
situació de les seves mascotes en unes 
condicions més avantatjoses, gràcies a 

una nova edició de la campanya Xipa’l 
i Censa’l que està en marxa des de 
l’1 de desembre i fins al 31 gener.  La 
campanya està promoguda per l’Ajun-
tament, amb la col·laboració d’ADANA 
i el centre veterinari de la població. 

L’objectiu és sensibilitzar els propi-
etaris de mascotes sobre la necessitat 
que estiguin censades i duguin el xip 
identificatiu. Durant dos mesos, els 
propietaris d’animals només hauran de 
pagar 30€ per fer-li la cartilla sanità-
ria i implantar-li el xip identificatiu en 

lloc del cost habitual que és de 47€. 
Un cop disposin de la cartilla sanitària 
i el xip, els propietaris han d’inscriure 
la seva mascota al cens municipal de 
gats i gossos a l’Àrea de Sostenibilitat 
de l’Ajuntament. En cas que es trac-
ti d’un gos potencialment perillós, cal 
censar-lo també a la Policia Local. 

Durant la campanya, que es va dur 
el 2008 coincidint amb l’entrada en 
vigor de l’ordenança de tinença d’ani-
mals, es van xipar 76 mascotes aprofi-
tant el descompte de la campanya. 

Les modificacions 

Impost sobre Béns Immobles
El coeficient municipal passa del 0,82 al 0,77 en béns urbans i es manté en 0,70 en els béns rústics. 

AMPLIACIÓ DE BONIFICACIONS 

Impost sobre Béns Immobles
S’amplia de 120.000 a 150.000€ el valor cadastral màxim perquè les famílies nombroses puguin benefici-
ar-se de bonificacions del 50%, si tenen entre 3 i 6 fills, i del 90%, si en tenen 7 o més.
Impost de vehicles de tracció mecànica 
S’aplicarà una bonificació del 50% de la quota als vehicles amb 25 anys o més d’antiguitat i aquells que 
les emissions de CO2 se situïn per sota dels 130 grams per km. 
Impost d’instal·lacions, construccions i obres
Bonificació del 50% per:
- Obres d’especial interès o utilitat social, cultural, històrica, artística o de foment de l’ocupació.
- Obres de rehabilitació o millora d’edificis catalogats.
- Obres o treballs de rehabilitació i/o restauració de façanes d’habitatges del Rost, Canonge i Montals.
- Obres de millora i/o modernització de locals, naus o despatxos destinats a activitats econòmiques. 
- Obres destinades a afavorir les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats. 

que s’aplica a l’IBI, que passa del 0,82 
al 0,77, per compensar l’increment de-
rivat de la revisió cadastral de 2001, 
així com l’ampliació de les bonificaci-
ons de l’IBI, l’impost de vehicles i el 
d’instal·lacions, construccions i obres. 

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

La campanya estarà en vigor 
de l’1 de desembre al 31 de gener.
····················································
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25 dies amb Ferrer i Guàrdia 
···································································································
Les Jornades Francesc Ferrer i Guàrdia apropen a la ciutadania
la figura de l’alellenc més universal en el centenari de la seva mort.
···································································································

De la 1 a la 6. Itinerari teatralitzat
7. Taula rodona a càrrec de la revista ‘Alella’
8. Taula rodona a càrrec de Pere Gabriel, Pere Solà i 
Vicenç Molina
9. Visita guiada a l’exposició de Can Manyé
10. Taula rodona a càrrec de Ferran Aisa, Dolors Marín 
i Emili Cortavitarte
11. Exposició a Can Manyé

L’Ajuntament ha demanat a l’Estat l’anul·lació del consell de guerra que va portar a l’afusellament del pedagog.

“Les Vuitenes Jornades Ferrer i Guàr-
dia, les del centenari del seu injust afu-
sellament, deixaran petjada en el nostre 
poble”. Així ho va reconèixer l’alcalde 
d’Alella, Andreu Francisco, durant l’ac-
te de cloenda de les jornades que es va 
fer a Can Manyé el 7 de novembre. I 
així ho corrobora l’àmplia participació 
ciutadana en totes les activitats orga-
nitzades al llarg dels 25 dies en què es 
van desenvolupar les jornades. 

El record, el reconeixement i la di-
fusió de la figura de l’il·lustre pedagog -
que s’ha fet a través d’una exposició, un 
itinerari i diverses taules rodones- ultra-
passa l’àmbit de les jornades. Els trets 
més destacats de la seva vida i la seva 
obra educativa i política han quedat re-
collits en una auca, amb dibuixos de la 
il·lustradora alellenca Consol Escarrà i 
textos del col·lectiu Cerquem les Arrels,  
que s’ha distribuït entre els escolars i vi-
sitants de l’exposició. Les jornades han 
permès d’apropar, descobrir o conèixer 
amb més profunditat qui va ser i perquè 
va morir l’alellenc més universal.

“La història i els silencis els impo-
sen els vencedors i aquest és un dels 
casos que ha estat ocultat, silenciat i 
vilipendiat per molta gent per a la qual 
Ferrer i Guàrdia era una persona incò-
moda perquè va voler pensar, formar-
se i intentar canviar una societat injus-
ta. Les jornades són un petit retorn a 
la seva memòria”, va dir l’alcalde du-
rant la cloenda. Francisco va agrair a 
totes les entitats i ciutadans que han 
col·laborat en les jornades, l’esforç i el 
treball realitzat per difondre la figura de 
Ferrer i Guàrdia. 

A més dels ciutadans i ciutadanes 
que s’han implicat a títol individual, 
les jornades han comptat amb la col-
laboració del col·lectiu Cerquem les Ar-
rels, el grup de teatre Pàmpol del Casal 
d’Alella, la revista Alella, l’Associació 
de Dones Solidàries, la Fundació Ferrer 
i Guàrdia, el Centre de Recursos Pe-
dagògics del Maresme o el Moviment 
Educatiu del Maresme. L’Ajuntament 
vol agrair a totes les entitats i particu-
lars la seva col·laboració. 

El Ple demana la revisió del judici
El Ple del 29 d’octubre va aprovar una 
moció d’ERC-La Garnatxa que insta 
el govern de l’Estat a revisar el judici 
i anul·lar el consell de guerra contra 
el pedagog alellenc. La moció va ser 
aprovada amb els vots a favor d’ERC-
La Garnatxa, PSC, COR i Gd’A, l’abs-
tenció de CiU i el vot en contra del PP. 

A la moció s’insta el govern de l’Es-
tat perquè faci una declaració oficial de 
reparació i reconeixement personal de 
Francesc Ferrer i Guàrdia amb l’objec-
tiu de restituir-ne la plena dignitat. A 
més es sol·licita que revisi la causa que 
va condemnar a mort Francesc Ferrer 
i Guàrdia i declari la nul·litat d’aquell 
procés sumaríssim. 

Vinyeta de l’auca il·lustrada per Consol Escarrà.
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Alella fa Nadal els dies 12 i 13 de desembre
S’apropa Nadal i com, cada any, l’Ajun-
tament i diverses entitats del municipi 
organitzen activitats culturals i lúdiques 
per promocionar el comerç i la solidari-
tat. L’oferta d’activitats nadalenques es 
concentra en el segon cap de setmana 
de desembre. El 12 i 13 de desembre, es 
farà la Fira de Nadal que enguany, com 
a novetat, se situarà a l’entorn de tres 
eixos comercials: la Porxada i la Ram-
bla d’Àngel Guimerà, la plaça d’Antoni 
Pujadas i el carrer Àfrica. Una quaran-
tena de parades de productes artesans 
s’instal·laran als tres espais, que també 
acolliran activitats infantils i lúdiques. 

Un altre punt de trobada del Nadal 
alellenc serà la Plaça de l’Ajuntament, 
on es farà un mercat de segona mà i 
un mercat d’intercanvi. El concert de 

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

Concert de cant i pianoAlella aconsegueix cinc premis a 
la Mostra Literària del Maresme  
La XXVI Mostra Literària del Mares-
me ha tornar a posar en evidència 
el bon nivell dels autors i les au-
tores alellenques. Entre la vintena 
d’obres presentades des del mu-
nicipi, cinc van aconseguir alguns 
dels premis lliurats el passat 14 
de novembre a Arenys de Munt. 
Els premiats del municipi van ser:  
Alba Gabarró, Alba Brigos, Mireia 
Sánchez, Pol Fité i Joan Fité. Tots 
ells van ser reconeguts per obres 
presentades a les diferents catego-
ries de la modalitat de poesia.  

Can Lleonart culmina 
l’oferta musical de l’any 
amb un concert de Nadal 
dedicat al bel canto. La 
veu de Joana Estebanell, 
acompanyada al piano 
de Marta Pujol, ens faran 
viure la intensitat i la vi-
vacitat d’àries i cançons 
de Vincenzo Bellini i Gae-
tano Donizetti, entre d’al-
tres. Serà el dijous, 17 
de desembre, a les 21h. 

Nadal amb les Orquestres d’Alella i un 
trenet que recorrerà el municipi des de 
les Heures al carrer Àfrica, completen el 
programa de la Fira de Nadal.

La Marató de TV3 a Alella
Alella col·labora un any més amb la 
Marató de TV3 dedicada enguany  a la 
lluita contra les malalties minoritàries. 
Les activitats de la Marató les ence-
ta dissabte 12 de desembre, l’Esplai 
Guaita’l amb llocs i tallers a la Plaça de 
l’Ajuntament. Diumenge, 13 de desem-
bre al matí, hi haurà una xocolatada al 
carrer Àfrica i es faran diverses actes 
per recaptar fons: l’Associació de Dones 
Montserrat Roig d’Alella oferirà una de-
gustació de brou, croquetes i pinxos; hi 
haurà un cercavila amb la colla de Ge-

gants, Capgrossos, Grallers i Timbalers 
i un vermut. A la tarda es farà la troba-
da de corals a l’església de Sant Feliu 
amb la Polifònica Joia i l’Orfeó Vilanoví. 
El diumenge 20 de desembre, el bingo 
de Nadal del Casal d’Alella, destinarà la 
recaptació d’un cartró a la Marató. 

Panera cultural a la Biblioteca
La Biblioteca torna a sortejar una pa-
nera de productes culturals. Per par-
ticipar cal ser major d’edat i demanar 
un mínim de 4 documents en el servei 
de préstec de la sala d’adults des del 
30 de novembre al 22 de desembre. El 
sorteig es farà el 23 de desembre a les 
19h. Per als infants també hi ha sor-
preses dins del calendari d’advent. 

Concurs de pessebres
Els afeccionats al pessebrisme que vul-
guin participar en el 18è concurs de 
pessebres poden fer les seves inscrip-
cions a Can Lleonart fins al 14 de de-
sembre. El jurat visitarà els pessebres 
del 15 al 17 i els premis es lliuraran el 
19 de desembre.

Ajuda als Reis d’Orient
Els Reis Mags necessiten la col·laboració 
dels alellencs i les allenques per tornar 
a portar la il·lusió als infants d’Alella. Si 
tens més de 16 anys i vols ajudar els 
Reis, només cal que truquis o passis per 
Can Lleonart abans del 15 de desembre 
per apuntar-te a la comitiva reial. 
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ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA Un horitzó prometedor 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Pla d’Ordenació Urbanística d’Alella 

 El Pla d’ordenació urbanística municipal és l’instru-
ment legal que serveix per regular l’ordenació i des-
envolupament del territori. Es tracta de l’instrument 
jurídic que ens indica on podem construir i com ho 
podem fer, també estableix quines parts hem de 
preservar com a espais naturals o agrícoles. El Pla 
ha de contenir les oportunes previsions pel que fa 
als equipaments públics (escoles, centres esportius, 
centres culturals...) i espais lliures per les necessi-
tats dels seus habitants. El Pla també fixarà com 
s’hauran de millorar les xarxes de comunicació i la 
mobilitat del nostre poble. Dirà si hem de disposar o 
no de més espai per a la indústria, i quin serà model 
de comerç local.

El nostre Pla general vigent data de l’any 1984 
i per tant és oportú en aquests moments plante-
jar-nos si els criteris seguits aleshores són encara 
vàlids o be si, com a conseqüència dels canvis de la 
societat i sobretot de les seves necessitats, hem de 
proposar canvis en el model. 

CIU, juntament amb el govern d’ERC-La Garnat-
xa, hem iniciat la revisió del Pla d’Ordenació Urbana 
Municipal (POUM) per tal d’establir els criteris que 
definiran el futur urbanístic i paisatgístic del nostre 
municipi. Com a resultat de les diverses reunions de 

treball mantingudes, hem arribat a un acord molt 
satisfactori sobre les línees mestre del projecte de 
POUM, principalment en la classificació del sòl i el 
règim aplicable.

La voluntat del Govern municipal i de CIU és 
obrir un Procés Participatiu que establirà diversos 
espais de debat perquè els alellencs/ques puguin 
informar-se, debatre i fer les aportacions que hau-
ran d’enriquir la tasca de l’equip redactor del nou 
POUM.

Amb l’aprovació inicial de l’avanç del Pla en el 
Ple municipal del mes de novembre es dona el tret 
de sortida d’aquest procés.

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

L’any 1987 es va aprovar amb caràcter definitiu el 
Pla General d’Ordenació Urbana d’Alella com l’ins-
trument de regulació per excel·lència que havia de 
fixar els usos del sòl i la normativa urbanística de 
la població.  D’acord amb l’article 2.1, la seva vi-
gència havia de ser de 12 anys; transcorreguts els 
quals s’havia obligatòriament de revisar i elaborar-
ne un de nou.

Doncs bé, han passat gairebé 23 anys i el Pla 
General continua sent el marc teòric de referència 
de l’urbanisme local, tot i la seva palesa obsoles-
cència, com ho demostren les nombroses modifica-
cions que va patir entre 1999 i 2003 a l’hora de fi-
xar nous sectors residencials a Can Vera, La Vinya, 
Cal Doctor o Can Calderó i el fet, en contraposició, 
que encara mantingui la previsió de construir un 
polígon industrial i una autovia entre el Masnou i 
Granollers al bell mig de Rials.

Però hi ha altres exemples, com ara el fet que el 
Pla General no preveiés determinats equipaments 
-com l’Institut o la llar d’infants- ni fes cap reserva 
expressa de sòl per a habitatge social. Per tot ple-
gat, ERC+La Garnatxa ja va iniciar el procés de 
redacció d’un nou Pla d’Ordenació Urbana Munici-

pal (POUM) el 2004. Va adjudicar per concurs els 
treballs d’elaboració a un equip d’arquitectes, va 
convocar un procés de participació ciutadana i va 
tramitar davant la Generalitat, entre d’altres, l’Infor-
me de Sostenibilitat Ambiental del nou Pla.

Les divergències polítiques d’aquell moment , 
d’una banda, i els ingents canvis legislatius –amb 
una nova Llei d’Urbanisme de Catalunya i una nova 
Llei del Sòl estatal sobre la taula-, de l’altra, van 
motivar la suspensió temporal dels treballs.

Ara tot és diferent. I per això es reactiva el pro-
cés.  El marc legal s’ha clarificat i el tarannà dels 
grups municipals és esperançador. En aquest punt 
–i com ja hem apuntat en alguna ocasió prèvia-, vo-
lem reconèixer públicament i especialment la pre-
disposició mostrada i la feina feta per Convergència 
i Unió. La seva contribució als documents en curs 
d’elaboració, així com al programa de participació 
ciutadana que aviat encetarem és positiva i contri-
bueix a enfortir el projecte col·lectiu que haurà de 
definir les línies mestres que volem per Alella fins 
al 2025.   

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 Treballant per Alella 

AMOR PER ALELLA, C.O.R. To be or not to be... als pisos de Cal Doctor 

Mitjançat el Grup Popular en el Parlament de 
Catalunya, hem presentat cinc esmenes als Pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya per al 2010. 
La primera consisteix en l’Actuació de conservació 
i recuperació ambiental de la Riera d’Alella des del 
Canonge fins a Masnou. L’execució del Projecte de 
la Diputació té un cost de 537.000€. Es recupera-
rien hidrològica, ecològica i paisatgísticament els 
918 metres del tram final de la Riera. La segona és 
una actuació de conservació, manteniment i millo-
ra de tots els Torrents pluvials d’Alella. El cost de 
l’actuació ascendeix a uns 25.000€. La tercera, la 
instal·lació d’una xarxa integral en tot el municipi 
de Fibra Òptica amb la intenció de dotar d’aquesta 
connexió de banda ampla a tots les llars i edificis 
d’Alella. Aquesta proposta, dotada amb 150.000€, 
connecta directament amb la proposta del nostre 
Grup als projectes del FEIL 2010 consistent a dotar 
d’ordinadors amb wifi, aplicacions informàtiques i 
material de text en suport e-book als alumnes de 5º 
i 6º de primària i a tots els d’ESO de tots els centres 
educatius, públics i privats, del nostre municipi. La 
quarta esmena insta a assumir a la Generalitat el 
cost de la construcció del mur perimetral del com-
plex educatiu resultant de les obres d’ampliació de 

l’Escola Fabra. El projecte aprovat no inclou cap 
mur perimetral i el cost de la seva construcció és 
una de les preocupacions del nostre grup davant la 
segura desviació pressupostària en l’execució de les 
obres i la falta d’una negociació eficaç del Conve-
ni entre el nostre Ajuntament i el Departament de 
Educació que ens garantís l’assumpció de qualse-
vol desviament pressupostari per part de la Gene-
ralitat. Per això volem esmenar els pressupostos de 
la Generalitat i fer que el cost d’aquesta desviació, 
prèvia fins i tot a l’inici de les obres, sigui ja assu-
mida per la Generalitat. El cost previst rondarà els 
175.000€. La cinquena esmena cobriria les des-
peses de redacció del nou pla urbanístic. Fa mesos 
l’Ajuntament va decidir no externalitzar els treballs 
de redacció del POUM. No obstant això, l’equip de 
govern no ha previst cap tipus de mecanisme per 
a evitar generar despeses pels treballs, com hores 
extres del personal, recursos materials, aplicacions 
informàtiques. La dotació inicial prevista ascendeix 
a 65.000€ i també inclourien les despeses del pro-
cés de participació ciutadana previst en els treballs. 
No tenim constància que des d’altres grups munici-
pals s’hagin realitzat esmenes als PGC. Des del PP 
treballem per Alella.

Tel: 93 540 82 47
freixescs@alella.cat

En aquest escrit d’El Full de desembre el COR te-
nia previst parlar del segon capítol sobre la situ-
ació de les urbanitzacions d’Alella i, més concre-
tament, sobre l’urbanització Mar i Muntanya. No 
obstant això, hem decidit que ho deixarem per a 
la següent edició, la de gener de 2010. El motiu 
principal d’aquest parèntesi és el sorteig dels 53 
habitatges socials de lloguer de Cal Doctor, celebrat 
el dia 25 de novembre al Casal d’Alella. Per accedir 
a aquests pisos es van presentar un total de 244 
sol·licituds de les quals se’n van admetre 158 i 
se’n van excloure 86 que no complien els requisits 
d’accés o bé que no anaven acompanyades de tota 
la documentació necessària.

En primer lloc, volem felicitar els afortunats que 
tindran un pis digne al seu poble. Però aquest es-
crit va dirigit especialment als molts alellencs que 
coneixem als qui la sort no els ha fet costat. El 
partit del COR ha sabut amb un cert regust de rà-
bia i d’impotència que cognoms d’Alella de tota la 
vida –és a dir, alellencs de sempre– no han tingut 
la fortuna que una mà innocent els donés accés 
al pis que, com a mínim, es mereixen. D’aquesta 
manera s’ha condicionat en alguns casos l’emigra-
ció d’aquests vilatans a altres municipis on poder 

disposar d’habitacles a un preu raonable.
El nostre consell per a aquests conciutadans és 

que no desesperin. Entenem la seva desil·lusió i des 
del COR, i per mitjà del seu representant al Consell 
de l’Habitatge, treballarem de manera infatigable 
perquè una de les clàusules incloses a les bases per 
accedir als pisos socials que s’han de construir a la 
zona pròxima a la futura biblioteca –l’antiga casa 
de pintures– sigui que els alellencs que hagin nas-
cut al poble tinguin preferència en aquesta propera 
convocatòria. Lluitarem en aquesta direcció perquè 
considerem que és just que la gent de tota la vida 
tingui alguns avantatges i que per fi no es vegi obli-
gada a marxar de la seva localitat per aconseguir un 
habitatge digne.

Des del COR ens sumem a totes aquestes fa-
mílies que s’han endut una decepció i exigim als 
polítics que ens representen que intentin solucionar 
la situació i que el fet de ser d’Alella de tota la vida 
sigui un avantatge i un aspecte a valorar.

El partit del COR us desitja que, malgrat tot, 
gaudiu d’unes bones festes i que el 2010 us depari 
més sort.

Tel: 667 18 25 23
berzosahf@alella.cat
www.popularsbcn.
com/alella 
www.javierberzosa.
blogspot.com
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Educació + Tolerància Zero = + Igualtat

GENT D’ALELLA Política d’aparador i tres anys sense presentar els comptes

Tel: 615 844 719
seresijm@alella.cat

A propòsit del celebrat Dia Internacional contra la 
Violència de Gènere i a punt de complir-se gaire-
bé dos anys de la llei de Drets de les Dones per 
l’eradicació de la violència masclista és hora de 
reconèixer que aquestes mesures legals han estat 
imprescindibles perquè la conscienciació social en 
contra d’aquesta xacra hagi calat en la societat.

A Catalunya, la sequera de respostes polítiques 
a aquest fenomen durant els diversos governs de 
CiU i PP  ha estat compensada per la tasca dels 
ajuntaments i el treball legislatiu però, avui al con-
trastar la realitat es dedueix que encara resta molta 
feina per fer malgrat que moltes dones han estat 
salvades d’una situació de greu risc físic o psíquic 
o han pogut sortir de l’espiral de terror, crueltat i 
violència.

No podem passar per alt que queden missatges, 
palesos o soterrats en les famílies, en l’educació, en 
els mitjans de comunicació, en la publicitat, en la 
televisió, etc. que segueixen transmetent una imat-
ge denigrant de les dones, que menysprea o que 
manté un estereotip femení inacceptable i injust.  
Aquesta imatge, tergiversada, s’insereix en el més 
profund de les persones joves que estan formant 
la seva personalitat. És decebedor comprovar es-

tadístiques que diuen que l’edat de maltractadors 
i víctimes sigui cada vegada menor i que el casos 
de maltractament hagin augmentat en les franges 
d’edat inferior als 30 anys.

Per tant, el missatge és que hem de treballar 
perquè la percepció social que hom té de les do-
nes no segueixi sent esbiaixada, ni de dependència 
ni de dominació des del convenciment que sense 
igualtat d’oportunitats no assolirem mai la justícia 
social ni transformarem el model de societat. I un 
dels objectius de treball és en l’educació, tant dins 
de la família com a l’aula per tal de cercar un com-
promís més explícit en pares i mares perquè qües-
tionin i combatin tot allò que contribueixi a la per-
petuació dels rols de la desigualtat. Estem a temps 
per que la societat agafi, en més decisió si cal, les 
regnes del canvi de valors en els i les joves.

El futur no és només l’arribada del temps espe-
rat, el futur ha de ser construït. Aquesta construc-
ció ha de ser aixecada sobre els pilars dels dret hu-
mans i amb l’aportació decidida del jovent perquè 
l’espai conquerit sigui un lloc on trobar la igualtat 
amb la llibertat i la justícia amb la dignitat.                   

Hem votat en contra dels comptes 2006, 2007 i 
2008, que ha presentat ERC-LG fora de termini, 
per considerar que només es pot gestionar amb 
transparència i rigor. A més, amb un retard innad-
misible (els comptes s’han de presentar cada any 
el juny). La Generalitat acaba d’anunciar l’atur de 
les subvencions als ajuntaments que no complei-
xin amb les seves obligacions anuals, com ara ha 
passat a Alella, com a mesura contra la corrupció. 
Per què hem trigat més de dos anys a presentar-
los? Què passa? Ara s’aprovarà el Pressupost 2010 
que creiem ha d’incorporar les voluntats expresades 
pel veïnat a les reunions de barri. Condicionarem el 
nostre vot a la seva inclusió i a atendre necessitats 
urgents: com a oposició hem de controlar l’acció del 
govern i contribuir amb idees, accions i treball. 

Per exemple, denunciem la política d’aparador 
que es fa amb l’IBI. Per què d’aparador? Perquè 
les bonificacions del 2009 només han beneficiat 5 
famílies i la teórica congelació per l’any vinent no 
compensa l’increment de fins el 19% d’enguany. 
Per això farem al·legacions a les ordenançes fiscals 
i us convidem, fins el dia 17 de desembre, a revisar 
amb els vostres ulls el text que vol aprovar el go-
vern i del que en depenen el impostos del 2010. En 

la mateixa líniea, hem proposat demanar al Fons 
Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, 
FEOSL 2010,  la inversió per disposar d’ample de 
banda als edificis públics i a les llars, i per comprar 
16 pissarres digitals pel CEIP Fabra.

Per fi, amb un retard de més de 25 anys, si tot 
va be, el febrer començarà l’ampliació de l’escola 
Fabra (a mitjans de 2008 ja proposàvem negociar 
el conveni que s’acaba d’aprovar). També hem de-
manat al Consistori la màxima implicació en el seu 
75è aniversari, commemoració oberta a les enti-
tats, ex-alumnes i ex-treballadors del CEIP Fabra.

Ara tenim un nou repte: la revisió del POUM amb 
un nou programa de participació en el que tothom 
té molt a dir. Somiem: tenim la oportunitat d’imagi-
nar com seran en el futur les cases que ens envol-
ten, l’espai public i els carrers, l’accès al barri, el 
nostre poble... Vetllem perquè ERC-LG compti amb 
l’electorat que no l’ha votat i no defugim la nostra 
responsabilitat alhora de proposar el model de poble 
que volem. Gent d’Alella obre el seu espai per a tots 
aquells que volgueu prendre part en el nou Pla d’Or-
denació Urbana Municipal, amb independència de 
les vostres simpaties polítiques. Nosaltres, no som 
polítics, però tenim tot el dret a fer política.

Mercè Marzo
Tel. 93 555 23 39
mercemarzo@
gentdalella.cat
www.gentdalella.cat
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA: DESEMBRE

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 ·

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Propera estada de la deixalleria mòbil a Alella 
Del 9 al 13 de desembre
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.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT OCTUBRE-DESEMBRE 2009

Telèfons d’interès 

PLE ORDINARI DEL 24 DE SETEMBRE DE 2009   (Per a més informació, consulteu l’acta de la sessió plenària en el web www.consensus.cat/alella)

Acords del ple

IBI (3a fracció domiciliat)       02.11.2009

IBI Rústica       04.09.2009 a 05.11.2009

Impost Activitats Econòmiques    04.09.2009 a 05.11.2009

Mercat Municipal (4t trimestre)    09.10.2009 a 10.12.2009

  Suport a les consultes populars. 
El Ple va aprovar donar suport a les iniciatives que sorgeixin 
des de les entitats cíviques locals per a la celebració de con-
sultes populars per la independència.
Aprovat amb els vots favorables d’ERC+LG, CiU, COR, Gd’A, 
l’abstenció de PSC i el vot en contra del PP. 

ACORDS DEL PLE
 
  Aprovació de l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament.
El Ple va aprovar la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets 
de l’Ajuntament a 31 de desembre de 2008 amb un import 
total fixat en 79.641.539,69 euros.
Aprovat per unanimitat
  Aprovació del Reglament Intern del Comitè de Seguretat i 
Salut de l’Ajuntament. 
Aprovat unanimitat

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 (Passeig de Marià Estrada, 8) 
93 555 24 12 · 092 · 112 Urgències

ÀGORA PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
93 540 72 45 

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55

CAN MANYÉ (Riera de Coma Fosca, 42)
93 540 87 23
Dc. dj. i dv. de 17 a 20.30h. · Ds. i dg. d’11 a 14h.

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

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

SERVEIS SOCIALS (Torrent de Vallbona, 75-77)
93 540 63 07

DEIXALLERIA
93 555 86 99 / Dg. de 10 a 13,30h · Dl. tancat
De dt. a ds. de 10,30 a 13,30h i de 16 a 19,30h

GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ
93 540 61 71 / De dl. a dv. de 9 a 14h 

JUTJAT DE PAU (Carrer de Santa Teresa, 49)
93 555 82 05 / Dl. dc. dj. i dv. de 9 a 13h
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Agenda d’activitats

De 10.30 a 13h Aparcament de davant de Can Lleonart
Oficina mòbil d’atenció al consumidor. 
Organitza: Ajuntament d’Alella i Diputació de Barcelona. 

Divendres 4 de desembre 

18h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella
La Marató de TV3. Xerrada sobre les malalties minoritàries amb la 
col·laboració de la Secretaria d’Acció Ciutadana d’El Masnou.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dijous 10 de desembre 

D’11 a 13h Skate Park
Vine a aprendre i millorar les teves tècniques amb l’skate!
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dissabte 12 de desembre

De 9 a 14h Plaça d’Antoni Pujadas
Recollida de joguines noves per a Creu Roja i d’aliments per a Càritas.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

Diumenge 13 de desembre

21h Can Lleonart
Concert de cant i piano amb Joana Estebanell i Marta Pujol. 
(Preu: 3 euros, menors de 18 anys gratuït)
Organitza: Ajuntament d’Alella

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Club de lectura. Anatomía de un instante, de Javier Cercas.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 17 de desembre

18h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella
Cloenda d’activitats del 1r Trimestre. Coca i cava per a tothom.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dimarts 22 de desembre

De 9.30 a 13h Riera Principal
2n Circuit de Cross del Maresme a Alella (www.cemaresme.cat).
Organitza: Ajuntament d’Alella i Consell Esportiu del Maresme

11h La Pedrera d’Alella Parc
Plantada d’arbres.
Organitza: Ajuntament d’Alella i secció local de l’ADF La Conreria

Diumenge 20 de desembre 

De 10 a 13h Poliesportiu Municipal
Trobada-exhibició de taekwondo. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dissabte 19 de desembre

D’11 a 14h Can Gaza
Taller de fanalets. Gratuït. Més informació a l’Àgora (935 407 245).
Organitza: Esplai Guaita’l

18.30h Inici passeig dels Germans Aymar i Puig
Cavalcada de Reis. Consultar recorregut a www.alella.cat 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimarts 5 de gener

Dissabte 12
10-20h Fira de Nadal a la rambla d’Àngel Guimerà, plaça d’Antoni 
Pujadas i carrer Àfrica.  

10-14h Mercat de segona mà i Mercat d’intercanvi a la Plaça de 
l’Ajuntament. 

10.30h Concert de Nadal de les orquestres d’Alella a Can Lleonart. 

11-14h Trenet. Sortida de la parada d’Antoni Pujadas.

11-13h Activitats infantils a la Plaça de l’Ajuntament, plaça 
d’Antoni Pujadas i carrer Àfrica.      

16.30-19h Trenet. Sortida de la parada d’Antoni Pujadas. 

17-19h Activitats infantils a la Plaça de l’Ajuntament, plaça 
d’Antoni Pujadas i carrer Àfrica.       

17-19h Mercat de segona mà i Mercat d’intercanvi a la Plaça de 
l’Ajuntament. 

Diumenge 13
10-14h Fira de Nadal a la rambla d’Àngel Guimerà, plaça d’Antoni 
Pujadas i carrer Àfrica.

10-14h Mercat de segona mà i Mercat d’intercanvi a la Plaça de 
l’Ajuntament.

10-14h Trenet. Sortida de la parada d’Antoni Pujadas.

11-13h Activitats infantils a la Plaça de l’Ajuntament, plaça 
d’Antoni Pujadas i carrer Àfrica.      

Fira de Nadal

D’11 a 14h Plaça de l’Ajuntament
Patge Reial. Recollida de les cartes per als Reis d’Orient. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dissabte 2 de gener

D’11 a 14h Plaça de l’Ajuntament
Patge Reial. Recollida de les cartes per als Reis d’Orient.  
Organitza: Ajuntament d’Alella

Diumenge 3 de gener

Dissabte 12
17-19h Tallers i jocs a la plaça d’Antoni Pujadas. 
A càrrec de l’Esplai Guaita’l.

Diumenge 13
11h Xocolatada al carrer Àfrica. 
A càrrec de la Comissió de Festes.  

11h Degustació de brou, croquetes i pinxos a la Plaça de l’Ajuntament.
A càrrec de l’Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella. 

12.30h Cercavila amb la colla de Gegants, Capgrossos, Grallers i 
Timbalers d’Alella. Sortida de la Plaça Ajuntament i arribada a la 
plaça d’Antoni Pujadas. 

13h Vermut a plaça d’Antoni Pujadas. 
A càrrec de la Comissió de Festes.

18h Trobada de Corals a l’església de Sant Feliu d’Alella. 
Concert a càrrec de la Polifònica Joia d’Alella i l’Orfeó Vilanoví de Vilanova i la Geltrú.

Diumenge 20
18h Bingo de Nadal, al Casal d’Alella. 
A càrrec del Casal d’Alella.

Alella amb La Marató de TV3 

Enguany es recullen diners per a les malalties minoritàries.

9h Casal d’Alella
20è Obert de Dòmino del Maresme. 
Organitza: Casal d’Alella 

Dimarts 8 de desembre

De 17 a 20h Can Gaza
Taller de fanalets. Gratuït. Més informació a l’Àgora (935 407 245).
Organitza: Esplai Guaita’l

Dilluns 4 de gener



Si voleu prendre part en el procés participatiu podeu enviar un correu electrònic a 
sostenibilitat@alella.cat. D’aquesta manera podrem convocar-vos a les diverses reunions. 
Trobareu tota la documentació referent al POUM a www.alella.cat.


