
Tots a una per la DO
Ajuntaments, cellers i Consell Regulador es comprometen a 
promocionar junts els vins de la Denominació d’Origen Alella. 
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Conveni entre Generalitat, Ajuntament 
i cellers per promoure estudis enològics 

Els pisos socials de lloguer de Cal Doctor 
reben 242 sol·licituds

Obertes les inscripcions a la IV Caminada 
dels Tres Pobles
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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

En el darrer número us informàvem de la convocatòria d’una 

nova edició de les trobades veïnals amb els barris el propassat 

mes d’abril. En primer lloc, voldria agrair a tothom qui va 

participar la seva contribució en temps, idees i crítiques a la 

millora del poble. 

La valoració que en fem des del govern és positiva, tot i que 

l’assistència ha estat quantitativament inferior a d’altres 

ocasions. En qualsevol cas, les reunions veïnals fan possible 

el contacte directe entre els responsables municipals i els 

ciutadans, de manera que la informació viatja en temps real 

en tots dos sentits: el govern ha pogut explicar els principals 

projectes que té entre mans, tant a nivell de cada barri com a 

nivell general, i els ciutadans han fet les aportacions que han 

considerat oportunes i han parlat obertament dels problemes 

que els amoïnen. Un any més, la majoria de les qüestions 

plantejades giren entorn el civisme, el manteniment de la via 

pública, la seguretat ciutadana i l’oferta de transport públic. 

D’altra banda, voldria assabentar-vos de les darreres fites 

que estem assolint a nivell institucional, educatiu, social i 

econòmic per a la dinamització del territori de la Denominació 

d’Origen Alella. El passat 3 d’abril, divuit alcaldes subscrivien 

un conveni històric amb el sector elaborador en el qual es 

comprometen a promocionar-ne els vins i a treballar de 

manera activa i coordinada per a la promoció econòmica 

i turística del territori. I encara el 23 d’abril, Ajuntament, 

Generalitat i cellers tornaven a estampar les seves firmes per 

posar en marxa un curs formatiu sense precedents al nostre 

país, sobre gestió comercial  i màrqueting enològic.

 

Per últim voldria convidar-vos a viure la prova esportiva que 

se celebrarà de punta a punta de la comarca el proper 24 de 

maig: la Half Challenge, un triatló que portarà prop de dos 

mil esportistes de tot el món a les nostres terres.
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Front comú per a la promoció de la DO 
···································································································
Divuit ajuntaments del Maresme i el Vallès Oriental, sis cellers i el 
Consell Regulador de la DO Alella han signat un conveni de col·laboració 
per a la promoció del vi de la Denominació d’Origen. 
···································································································

Divuit ajuntaments del Maresme i el 
Vallès Oriental, sis cellers i el Consell 
Regulador de la DO Alella van signar 
el 3 d’abril un conveni de col·laboració 
per promocionar el vi de la Denomi-
nació d’Origen més petita i antiga de 
Catalunya. L’acte es va celebrar al ce-
ller Alella Vinícola Can Jonc i va comp-
tar amb la presència dels alcaldes i els 
elaboradors de vins de la DO. 

El conveni signat és el primer pas 
d’un treball conjunt i coordinat dels 
principals agents del tot el territori DO 
per aprofitar i posar en valor el potenci-
al de desenvolupament econòmic i tu-
rístic que suposa tenir uns vins de qua-
litat, un paisatge de vinya i una riquesa 
gastronòmica, patrimonial i cultural a 
tocar de Barcelona, segons va manifes-
tar l’alcalde d’Alella, Andreu Francisco. 
A través d’aquest conveni, ajuntaments 
i cellers es comprometen a col·laborar 
en “la dinamització econòmica i turís-
tica en l’àmbit geogràfic de la Deno-
minació d’Origen, la conservació d’un 
paisatge vinícola de qualitat, la perma-

nència i l’increment d’elaboradors, així 
com la difusió per ambdues parts dels 
productes de la DO”, segons estableix 
el document.

El conveni vol promoure el foment 
d’iniciatives de cooperació per a la con-
solidació i difusió de la DO Alella. Com 
a punt de partida, l’acord es concreta 
en el compromís dels ajuntaments a 
oferir únicament vins de la DO Alella 

La signatura del conveni va tenir lloc al celler Alella Vinícola Can Jonc.

i caves produïts en els seus cellers en 
els actes institucionals que organitzin, 
així com a promoure’ls en tots aquells 
esdeveniments relacionats amb l’àmbit 
turístic i econòmic dels respectius mu-
nicipis. 

Els cellers, per la seva part, es 
comprometen a vendre totes les vari-
etats dels seus vins als Ajuntaments a 
preus preferents.

A l’acte hi van intervenir la direc-
tora dels serveis territorials del Depar-
tament d’Innovació, Universitats i Em-
presa, Gemma Boix, a més de l’alcalde 
d’Alella, Andreu Francisco, i el presi-
dent del Consell Regulador de la DO, 
Juan Antonio Pérez Roura. 

Van signar el conveni els ajunta-
ments d’Alella, Argentona, Cabrils, 
Martorelles, El Masnou, Montgat, 
Montornès del Vallès, Órrius, Premià 
de Dalt, Premià de Mar, la Roca del 
Vallès, Sant Fost de Campsentelles, 
Santa Maria de Martorelles, Teià, 
Tiana, Vallromanes, Vilanova del 
Vallès i Vilassar de Dalt, a més del 
Consell Regulador i els cellers Alella 
Vinícola Can Jonc, Alta Alella, Altra-
banda, Joaquim Batlle, Parxet SA i 
Roura SA.
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El Departament d’Educació, l’Ajunta-
ment d’Alella, el Consell Regulador i 
els cellers de la DO Alella van signar el 
23 d’abril el conveni de col·laboració 
que permetrà posar en marxa el proper 
curs els estudis de Grau Superior de 
Gestió comercial i màrqueting enològic. 
Es tracta d’un cicle formatiu, pioner a 
Catalunya, dissenyat d’acord amb les 
necessitats professionals i formatives 
del sector del vi. 

El director general d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats 
del Departament d’Educació, Josep 
Francí, va destacar durant la signa-
tura del conveni que el cicle formatiu 
que s’encetarà a Alella “és un magnífic 
exemple de com hem d’anar construint 
la formació professional a Catalunya, a 
partir del triangle de les empreses, els 
ajuntaments i la Generalitat”. Segons 
Francí, el nou cicle formatiu permetrà 

Del 4 al 15 de maig es dur a terme la 
preinscripció a Els Pinyons per al curs 
2009-2010. L’horari d’atenció és de 
dilluns a divendres de 9 a 13h i dijous 
de 15 a 17.45h. Per fer la preinscrip-
ció cal presentar al mateix centre l’im-
près corresponent -que es pot recollir a 
l’Ajuntament, a Els Pinyons i a www.
gencat.cat/preinscripcio- i originals i 
fotocòpies de la següent documenta-
ció: llibre de família, DNI del pare i la 
mare, certificat de convivència i targeta 
sanitària de l’infant. En cas de ser fa-
mília nombrosa o patir alguna malaltia 
cal presentar la documentació acredi-
tativa. Per al curs 2009-2010 s’ofer-
taran 8 places per a infants nascuts el 
2009, 5 per als de 2008 i 27 per als 
de 2007. 

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

Calendari d’inscripcions 

Preinscripcions: 
Del 4 al 15 de maig

Publicació de la relació d’admesos/es: 
22 de maig

Sorteig públic: 
25 de maig, a les 10h, a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament

Termini per a reclamacions: 
25, 26 i 27 de maig.

Publicació definitiva de l’alumnat admès:
2 de juny.

Període de matriculació: 
Del 8 al 12 de juny. 

Acord a tres bandes per promoure estudis enòlogics 

La llar d’infants Els Pinyons 
enceta el procés d’inscripció

Obertes les inscripcions 
dels Juliols de la UB a Alella
El 6 de maig s’obre el termini per 
inscriure’s als Juliols de la UB. El 
curs, que organitza l’Ajuntament 
amb la col·laboració de la Univer-
sitat de Barcelona, gira enguany 
entorn del vi com a patrimoni i fac-
tor de desenvolupament territorial. 
Entre d’altres qüestions, s’abordarà 
el patrimoni gastronòmic com a re-
curs econòmic i el model territorial 
vigent. Coordinat per Joan Ribas, 
antropòleg i investigador de l’Ob-
servatori de l’Alimentació de la UB, 
el curs està obert a tothom i les 
classes s’impartiran a Can Lleonart 
del 6 al 10 de juliol. El termini 
d’inscripció i matriculació  finalitza 
el 28 de juny. Es pot tramitar a tra-
vés de la pàgina web www.ub.edu/
juliols, al telèfon 93 403 58 80 o 
personalment a l’Oficina d’Atenció 
al Públic situada a la Gran Via de 
les Corts Catalanes, 585.

disposar de tècnics superior experts en 
comercialització d’un determinat pro-
ducte, la qual cosa ajudarà a l’activitat 
econòmica dels diferents cellers i con-
vertirà Alella en un referent en el món 
del vi. 

Després de reconèixer la tasca de la 
directora de l’IES Alella, Paulina Rubio, 
per haver proposat aquesta iniciativa, 
l’alcalde d’Alella, Andreu Francisco, va 
remarcar que la nova oferta acadèmica 
“és una eina molt important per posar 
en valor allò que ens diferencia i con-
vertir Alella en un referent formatiu a 
nivell nacional en el món del vi”. En el 
mateix sentit es va pronunciar el Pre-
sident del Consell Regulador de la DO 
Alella, Juan Antonio Pérez Roura, qui 
va assegurar que aquests estudis “do-
naran prestigi a Alella i a tota la DO” 
i ajudaran a cobrir les necessitats del 
sector, ja que als cellers “els interes-

sa tenir gent capacitada per vendre els 
seus vins a tot el món”.

El grau superior consta de 1.670 
hores lectives dividides en dos cursos. 
El contingut se centra en quatre àmbits: 
tècniques de venda i màrqueting, anglès, 
elaboració i tast de vins.  Les classes te-
òriques s’impartiran a l’IES Alella i les 
pràctiques a Can Magarola i als cellers 
de la DO. El termini de preinscripcions 
és del 25 de maig al 5 de juny.

·······················································································································································
El Departament d’Educació, l’Ajuntament d’Alella, el Consell Regulador i els cellers de la DO Alella signen el conveni 
per posar en marxa el proper curs el Grau Superior de Gestió comercial i màrqueting enològic.

·······················································································································································
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Torn de paraula a la ciutadania 

Font de Cera, Can Comulada, Can Magarola, Alella Parc i Mas Coll 

Una trentena de veïns i veïnes va assistir a la trobada amb el govern celebrada a la plaça dels Països Catalans. 
Entre les qüestions plantejades en aquests barris destaquen:

Ampliació del recorregut del bus urbà a les zones altes i adequació de les parades.
Aparcament indegut, velocitat excessiva i manca de visibilitat en alguns vials.
Equipament dels parcs amb mobiliari nou.
Millora de les entrades als barris i de la continuïtat per a vianants.
Recepció deficient en alguns punts de la senyal de TDT i manca de cobertura d’ADSL.
Informació sobre l’operatiu i les actuacions en matèria de prevenció d’incendis forestals.

···································································································
Transport públic, manteniment, seguretat i civisme centren les queixes 
i suggeriments dels ciutadans a les trobades amb el govern.
···································································································

Cal Vell, Garrofers, Vallbona, Centre urbà i el Rost

Les intervencions dels residents d’aquests veïnats que van assistir a la reunió van incidir especialment en els 
següents qüestions:

Neteja de graffitis en espais públics.
Manca de civisme per part dels propietaris de gossos que no recullen les defecacions.
Necessitat de protegir la integritat dels vianants en els accessos a les escoles (Hamelin i Fabra).
Estat del projecte d’urbanització de Cal Vell.
Reurbanització de les voreres i substitució de l’arbrat del Torrent Vallbona.
Pla de neteja periòdica dels embornals i reixes de recollida d’aigües. 

Ibars Meia, El Canonge, Can Teixidor, Can Sors, La Gaietana, Montals, La Soleia, La Solaia, La Serreta i Mar i Muntanya 

Una trentena de veïns va assistir a la trobada celebrada el 25 d’abril al parc del Canonge per parlar de:
La reposició de l’arbrat mort i instal·lació de mobiliari urbà a la Gaietana.
La manca de respecte als guals particulars en l’estacionament als carrers Bellaterra i Maresme.
La reordenació del trànsit a l’entorn dels carrers Barcelona, Lleida i la Vinya.
La reurbanització de voreres i supressió de l’arbrat viari a La Serreta.
La supressió de l’arbrat del carrer València i reurbanització de l’espai.
La necessitat de garantir permanentment l’accés a través de la riera entre la carretera i l’avinguda Badalona.
Els problemes de salubritat motivats per la manca d’higiene i la presència d’una colònia de gats al Canonge.

Nova Alella-Cal Baró, La Serota, Verge de la Mercè, Gaggioli, Eixample i Can Vera

L’alcalde i cinc regidors van contestar les queixes i suggeriments que van fer la vintena de veïns i veïnes que van 
assistir a la trobada convocada a la plaça de Josep M. Gispert. Els assistents van posar èmfasi en les següents 
qüestions:

Els gossos que van sense corretja i les defecacions dels animals al carrer. 
La possibilitat d’instal·lar marquesines en algunes parades de bus.
La conveniència de regularitzar l’alternança d’estacionament i de reordenar els sentits de circulació.
La inseguretat generada per gent que recull pinyes a l’interior dels jardins particulars. 
L’enjardinament d’una zona verda pública per part d’un particular. 
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Els pisos socials de Cal Doctor reben 242 sol·licituds 

64.000 euros per finançar millores en el transport urbà 

L’Ajuntament rebrà enguany 63.710€ 
per finançar millores en el servei de 
transport urbà municipal, que són les 
línies Alella Exprés i Alella-Teià. Aquest 
import ve derivat de l’adhesió de l’Ajun-
tament a l’Associació de Municipis amb 
Transport Urbà (AMTU) i de la participa-
ció d’aquesta agrupació en el Contracte 
Programa 2009-2012, al qual Alella es 
podrà acollir per primera vegada. 

L’import rebut s’ha establert en fun-
ció del nombre d’habitants, el dèficit 
que generen les línies de transport i els 

viatgers que transporten anualment. 
En exercicis posteriors -i fins a 2012- 
l’Ajuntament té garantida la mateixa 
quantitat en concepte d’inversions, ac-
tualitzada a l’entorn del 8% anual.

Pla de Millora del Transport 
Per optar al finançament derivat del 
Contracte Programa, el govern munici-
pal ha aprovat prèviament un Pla de 
Millora del Transport Urbà. Entre les 
millores previstes per a 2009 destaca 
l’avançament del primer servei matinal 

·······················································································································································
El servei de l’Alella Exprés s’avançarà a les 6h i s’incrementarà la freqüència de pas entre les 6.30 i les 10.30h. 

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

···································································································
Les llistes provisionals d’admesos i exclosos s’exposaran al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament i a www.adigsa.cat a partir de la segona quinzena de maig.

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

general de Promoció de l’Habitatge dic-
tarà la resolució que aprovarà la llista 
definitiva. Aquesta llista serà exposada 
als mateixos indrets que les llistes pro-
visionals. 

Sorteig
Entre tots els sol·licitants admesos es 
realitzarà un sorteig públic per deter-
minar les persones adjudicatàries i de 
l’habitatge concret que els correspon-
drà, tenint en compte el nombre de 
persones que integren les sol·licituds i  
la ràtio màxima d’ocupació establerta 
per a les tipologies d’habitatges d’un 
i dos dormitoris. Els sol·licitants que 
no resultin adjudicataris formaran part 
d’una llista d’espera que s’ordenarà 
mitjançant sorteig i tindrà tres anys de 
vigència. 

El contracte d’arrendament es for-
malitzarà per un termini de cinc anys, 
prorrogables segons la Llei d’Arrenda-
ments Urbans. La Generalitat té pre-
vist lliurar les claus dels pisos el proper 
mes de juliol.  

Un total de 242 persones han presen-
tat les seves sol·licituds per accedir a 
un dels 55 habitatges socials de llo-
guer que Institut Català del Sòl està 
construeix a Cal Doctor. L’Ajuntament 
s’ha encarregat de facilitar la informa-
ció i de recollir les peticions. 

El període de presentació de sol-
licituds va finalitzar el passat 3 d’abril, 
data a partir de la qual Adigsa, empre-
sa pública del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat, 
les valorarà d’acord amb els requisits 

d’accés i la documentació aportada 
segons les condicions establertes en 
les bases d’accés. Adigsa també s’en-
carregarà del procés administratiu fins 
a l’adjudicació. Les llistes provisionals 
d’admesos i exclosos s’exposaran al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la 
pàgina web www.adigsa.cat.  

Un cop publicades les llistes provi-
sionals, s’obrirà un període de 10 dies 
per a la presentació d’al·legacions. Fi-
nalitzat aquest període es valoraran les 
reclamacions presentades, i el director 

de l’Alella Exprés de les 7 a les 6 del 
matí i l’increment de la freqüència de 
pas entre les 6.30 i les 10.30h, amb 
un vehicle de reforç. L’ampliació de 
freqüències permetrà rebaixar el temps 
d’espera de 30 a 15 minuts en cada 
sentit de la marxa en les franges horà-
ries de major demanda. La regidoria de 
Mobilitat espera posar en marxa l’am-
pliació horària a finals de setembre. A 
més, es milloraran les prestacions d’al-
gunes parades i es publicarà una sego-
na edició de la Guia del Transport. 
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Els barris de muntanya, 
a punt contra el foc  

La mesura està adreçada a reduir el risc de propagació dels focs als habitatges en cas d’incendi forestal. 

·······················································································································································
S’han iniciat els treballs de manteniment de les franges perimetrals de protecció contra els incendis a Nova 
Alella-Cal Baró, Can Comulada, Mas Coll, Alella Parc, Font de Cera i Can Magarola. 
·······················································································································································

Alella s’ha començat a preparar per re-
duir el risc d’incendis forestals. L’Ajun-
tament ha iniciat a mitjan abril els tre-
balls de neteja de la vegetació de les 
franges perimetrals dels barris de Can 
Comulada, Mas Coll, Nova Alella-Cal 
Baró, Alella Parc, Font de Cera i Can 
Magarola. En compliment de la Llei 
5/2003, l’actuació té com a objectiu 
reduir la càrrega combustible en una 
franja de 25 metres al voltant d’aques-
tes zones residencials per minimitzar el 
risc de propagació del foc en cas d’in-
cendi forestal. 

El cost total d’aquesta actuació, 
que ha estat adjudicada a dues em-
preses de treballs forestals, supera els 
32.500€. A diferència d’altres munici-
pis, l’Ajuntament d’Alella no repercu-
teix als residents en aquests barris el 
cost de les desbrossades. 

Les feines d’aclarida abasten una 
superfície de 31,22 hectàrees en una 
extensió de 12,5 quilòmetres lineals. 

L’Ajuntament d’Alella va ser un dels 

primers de Catalunya que va dur a ter-
me aquesta mesura, durant l’hivern de 
2004 i la primavera de 2005. Des de 
llavors, i en atenció als antecedents 
històrics per episodis de foc, les feines 
de desembosc es realitzen cada any a 
Nova Alella-Cal Baró i Can Comulada, i 
cada dos anys a la resta de nuclis. 

Hidrants, camins i parcel·les
Durant el mes d’abril, membres de 
Sorea, la brigada municipal i volunta-
ris de l’ADF han inspeccionat conjun-
tament totes les boques d’aigua de la 
població. El passat dia 27, una dotació 
del parc de bombers de Badalona va 
efectuar una revisió suplementària als 
barris de muntanya.

Durant la primera quinzena de 
maig, l’Ajuntament s’encarregarà d’ar-
ranjar la xarxa de camins forestals 
del Pla de Prevenció d’Incendis, i de 
requerir als titulars de solars i parcel-
les en mal estat la neteja de matolls i 
brancam sec.

Prevenció d’incendis forestals 

Prohibit fer foc
Del 15 de març 15 d’octubre està prohibit fer 
foc i llançar coets en terrenys forestals i en la 
franja de 500 metres que els envolta. 

Pla d’Actuació Municipal (PAM)
El PAM s’activa en cas d’emergència amb la 
creació d’un Centre de Coordinació Municipal, 
format per responsables d’intervenció, ordre 
públic, sanitat i suport logístic. 

Pla de Prevenció d’Incendis (PPI)
Conté la previsió de mesures que cal prendre 
per reduir les causes dels incendis, limitar-ne 
els efectes i facilitar-ne l’extinció.

Pla d’Autoprotecció de les Urbanitzacions 
Els PAU són guies d’actuació en les quals es 
defineixen el temps, les vies i el control d’eva-
cuació de cada barri, la forma d’avís als veïns 
i els centres de recepció i acollida (més infor-
mació www.alella.cat).

Agrupació de Defensa Forestal (ADF)
A més de tasques de vigilància i intervenció 
en cas d’incendi, els voluntaris de l’ADF fan 
treballs preventius de manteniment al bosc.

Vigilància al Parc de la Serralada Litoral 
Entre Setmana Santa i octubre, el Consorci del 
Parc activa l’operatiu de vigilància: reforça el 
nombre de guardes i guaites i s’afegeixen ve-
hicles tot terreny amb kit d’extinció.

Operatiu de vigilància mòbil (PVI)
De juny a setembre, un vehicle tot terreny de la 
Diputació recorre els barris de muntanya amb 
l’objectiu d’informar i sensibilitzar els veïns 
del risc d’incendis, dóna l’alarma en cas de 
detectar alguna columna de fum i alerta dels 
abocaments incontrolats al medi.
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Can Gaza estrena taller de graffiti
i sessions de cinema a la carta 

La gent gran celebra la seva festa
···································································································
Alella acull del 22 al 24 de maig les 2es Jornades per a la Gent Gran, que 
inclouen el 68è Homenatge a la Vellesa. 

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

La programació de primavera del Casal 
de Joves Can Gaza inclou com a no-
vetats un taller de graffiti -programat 
els dimecres 20 i 27 de maig i 3 de 
juny- i dues sessions de cinema. Les 
projeccions de cine són gratuïtes i es 
faran els dies 21 de maig i 25 de juny 
a partir de les 20h. La pel·lícula projec-
tada es triarà a partir de les peticions 
que realitzin els usuaris de Can Gaza. A 
aquestes propostes s’afegeixen d’altres 
activitats, com la celebració del Dia In-
ternacional del Joc, el 28 de maig, o 
la nit de cabaret, programada per al 5 
de juny. 

El dissabte 29 de maig, a partir 

de les 22h, hi ha una nova cita amb 
la música que fan els grups joves de 
la comarca a el Bolòdrom. El concert, 
que és gratuït i es fa al Casal d’Alella, 
anirà a càrrec dels grups Dr. Maldades 
(pop-punk, rock, psichodelic) i Ebri 
Knight (rock, celta, folk). 

A més dels tallers de percussió, 
clown i mim, a l’Espai + Jove s’oferei-
xen tallers gratuïts de xapes, globoflè-
xia, pastissos i collarets cada dimecres 
a partir de les 17h, i altres activitats 
com la lliga de ping pong (dimarts i 
dijous de 18 a 20h). Més informació 
a www.alella.cat i al fulletó de Can 
Gaza. 

Subvencions a entitats 
Fins al 17 de juny està obert el termini per 
presentar sol·licituds a la convocatòria de 
subvencions de caràcter ordinari per a les ac-
tivitats de les entitats d’Alella. La dotació per 
al conjunt de les subvencions previstes per 
aquest anys és  de 40.000€.  Més informació 
a www.alella.cat.

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

Alella acull les II Jornades per a la Gent 
Gran del 22 al 24 de maig. La pro-
posta inclou tallers, el concurs Relats 
des d’Alella i el 68è Homenatge a la 
Vellesa, que se celebra diumenge 24 
de maig al Poliesportiu Municipal. En 
els dies previs a aquest acte de germa-
nor i reconeixement s’han programat 
tres tallers adreçats a la gent gran. El 
22 de maig al matí es proposa gaudir 
d’una estona de gimnàstica a l’aigua a 
la piscina climatitzada de la Residència 
Les Hortènsies. A la tarda, la cita és 
a la Fundació Germans Aymar i Puig, 
on es farà un taller de ballaruca. El 23 

de maig, a l’Associació de Gent Gran 
Can Gaza, es donaran pautes de com 
fer servir millor el mòbil i de com funci-
ona la TDT. Els tallers són gratuïts però 
cal inscriure’s prèviament a l’Ajunta-
ment els dies 11, 13 i 15 de maig. En 
aquestes dates també es poden recollir 
els tiquets del dinar, que es gratuït per 
a les persones majors de 65 anys. El 
preu dels acompanyants és de 15€ i els 
tiquets s’han d’adquirir a la Caixa Laie-
tana de l’11 al 20 de maig. Després del 
dinar es lliuraran els premis del concurs 
de Relats des d’Alella i hi haurà ball i 
animació a càrrec de Zdzislaw Grygus. 

El mig triatló Challenge tallarà 
més 9 hores la N-II el 24 de maig
La Nacional II estarà tallada al 
trànsit al seu pas pel Maresme el 
diumenge 24 de maig entre les 6 
i les 15.30h amb motiu de la ce-
lebració del Mig Triatló Challenge 
Costa de Barcelona-Maresme. L’al-
ternativa serà l’autopista C-32, que 
serà gratuïta pels vehicles que s’hi 
incorporin des dels accessos de la 
comarca. Més de 2.000 triatletes 
procedents de diferents països par-
ticiparan en aquesta prova. Els es-
portistes hauran de nedar 1,9km, 
córrer 90km en bicicleta i 21 km 
més a peu. Aquesta competició és 
l’aperitiu del triatló Challenge Cos-
ta de Barcelona-Maresme que se 
celebrarà el 4 d’octubre i que està 
considerada una de les proves més 
dures del món.

Alella, Teià i El Masnou editen una 
guia d’activitats conjunta
Els Ajuntaments d’Alella, Teià i El 
Masnou han editat conjuntament 
per primera vegada una guia d’ac-
tivitats econòmiques i comercials 
amb informació de les empreses 
dels tres municipis. L’Actiu 2009-
2010 s’ha repartit a totes les llars 
i comerços de la localitat. La guia 
comercial i econòmica, que té una 
periodicitat bimensual, s’ha finan-
çat amb publicitat. 

Homenatge a la República 
Coincidint amb el 78è aniversari 
de la proclamació de la II Repúbli-
ca, el 14 d’abril l’Ajuntament i els 
grups municipals d’ERC-LG i COR 
van retre homenatge als republicans 
alellencs amb una ofrena floral a la 
plaça d’Antoni Pujadas, davant la 
placa que recorda l’alcalde d’alellenc 
afusellat el 1939 al Camp de Bota.
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El Festival d’Estiu obrirà amb un 
concert produït per l’Ajuntament 

El Festival d’Estiu 
d’Alella encetarà 
la seva cinquena 

edició la nit del 4 
de juliol amb un 
espectacle produït 
per l’Ajuntament 

que unirà l’Origi-
nal Orquesta de Jazz 

del Taller de Músics amb la 
Polifònica Joia d’Alella. A 

l’idíci escenari del Pas-
seig dels Jardins de Cal 
Marquès, les dues for-
macions faran un repàs 
de les peces més des-

tacades de la història del 
jazz i del swing. És la primera 

vegada que l’Ajuntament pro-

El professor Gregorio Luri filosofa 
sobre l’escola a Can Lleonart 

Mercadante, los Mussakis 
i D’Callaos, al cicle de música 

El “bandeonista” i compositor argentí Marcelo 
Mercadante i Los Moussakis actuaran a Can Lle-
onart el 22 i el 29 de maig, respectivament. El 
cicle de primavera de músiques del món el tanca 
D’Callaos amb un concert programat per al 5 de 
juny a Can Manyé. 

La fase local de la Mostra 
Literària rep 381 treballs 
Un total de 381 treballs s’han pre-
sentat a la fase local de la XXVI 
Mostra Literària del Maresme. Del 
total d’obres presentades per resi-
dents o estudiants d’Alella, 278 
ho són en la modalitat de prosa i 
103 en la de poesia. El concurs li-
terari consta de 10 categories, que 
agrupen diferents franges d’edat a 
partir dels 6 anys i fins a més de 
26.  Destaca la participació d’au-
tors de les categories d’edats infe-
riors. Les obres són valorades per 
dos jurats, un de prosa, format per 
Rosa Casas, Susanna Clavell, Tònia 
Minguet Pla, Maite Ortiz i Núria 
Tomàs,  i un altre de poesia, inte-
grat per Pep Casas, Pau Brinques, 
Mercè Millàs, Eduard Miró i Rosa 
Illa. El veredicte es farà públic el 9 
de maig en la festa de lliurament 
de premis que tindrà lloc a les 12h 
al centre cultural Can Lleonart, dins 
del programa d’Espais de Poesia. 
Les obres premiades seran presen-
tades a la fase comarcal de la XXVI 
Mostra Literària.

Els millors punts de llibre
Arnau Esteruelas ha estat el gua-
nyador del concurs del punt de 
llibre convocat per la Biblioteca 
Ferrer i Guàrdia amb motiu de la 
celebració del Dia Internacional del 
Llibre Infantil. Jan de Nobel va ser 
premiat amb l’accèssit. Els punts 
de llibre estan inspirats en els con-
tes de Hans Christian Andersen. Els 
premiats van escollir les obres El 

soldadet de plom i L’abecedari. 
A l’esquerra, el primer premi. 

El professor i doctor en Filosofia Gre-
gorio Luri portarà la seva visió crítica i 
a la vegada optimista de l’escola cata-
lana a Can Lleonart. En la conferència 
programada per al 14 de maig (20h), 
Luri explicarà els trets principals de 
l’estat actual de l’educació a Catalunya 
i les diferents alternatives per sortir 
d’aquesta situació que ha recollit en 
el seu llibre L’escola contra el món. 
L’optimisme és possible (La Campana 
2008). 

Escrit a partir de la seva experiència 
docent i de la seva condició de filòsof, 
Luri fa una anàlisi crítica de l’escola 
catalana, defugint el catastrofisme, i 
esbossa alguns sistemes educatius del 
món que funcionen bé, però desmun-
tant-ne alguns tòpics. Gregorio Luri va 
ser professor de Filosofia a l’IES Alella. 

···································································································
L’edició d’enguany inclou quatre concerts, dos de pagament i dos gratuïts, que 
es faran als Jardins de Cal Marquès, les Quatre Torres i el parc de Can Sors.

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

dueix un espectacle musical d’aques-
tes característiques i ho fa, en aquest 
cas, ajuntant una de les formacions de 
jazz més reconegudes del país amb la 
coral local, que ha tingut presència en 
edicions anteriors del festival. La pro-
ducció d’aquest espectacle exemplifica 
l’esforç de l’Ajuntament per mantenir el 
nivell de qualitat tot i la reducció del 
pressupost destinat a aquesta proposta 
cultural.

El Festival d’Estiu Alella 2009 re-
dueix el nombre de concerts, que passa 
de set a quatre actuacions. Dos seran 
de pagament i dos gratuïts. El  Full de 
juny avançarà el detall de la programa-
ció, que també podreu consultar pro-
perament a la web del festival www.
festivalalella.org.

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



10 EL FULL

Caminada pels tres pobles 
···································································································
Alella, Teià i El Masnou comparteixen passejada pels territoris comuns en la 
quarta edició de la Caminada dels Tres Pobles que se celebra el 17 de maig. 

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

Els veïns i veïnes d’Alella, Teià i El 
Masnou tenen el 17 de maig una nova 
cita per passejar plegats i gaudir del 
territori que comparteixen en la quar-
ta edició de la IV Caminada dels Tres 
Pobles. Aquesta trobada cívica i espor-
tiva ha guanyat adeptes any rere any, 
com ho prova el fet que l’any passat va 
engrescar més d’un miler de persones.
L’objectiu de la caminada és compar-
tir l’experiència de practicar una ac-
tivitat física a l’aire lliure, tot gaudint 
d’un ambient lúdic i festiu. La proposta 

El 6 de juny, nova cita amb la  
Festa del Joc i de l’Esport 
El Poliesportiu Municipal acollirà el 
dissabte 6 de juny una nova edi-
ció de la Festa del Joc i de l’Esport. 
La iniciativa lúdica i esportiva té 
l’objectiu de fomentar la pràctica 
de l’esport entre els infants i donar 
a conèixer les entitats i activitats 
que es poden practicar al municipi. 
L’equipament estarà obert d’11 a 
14h i de 16.30 a 20.30h i oferirà 
pràctiques d’esport, inflables, ta-
llers i activitats per a tothom.

Més motoristes al Mini Trial 

Una cinquantena de nens i nenes 
d’entre 3 i 12 anys van participar 
en el 3r Mini Trial Infantil d’Alella 
que es va celebrar el 19 d’abril, 
una prova lúdica no competitiva 
que cada any atrau més motoristes. 
L’edició d’enguany va comptar amb 
56 inscrits -40 nens i 16 nenes- 
procedents de 19 municipis. 

Tots a la pista 
Més de 200 persones, entre públic 
i patinadors, van assistir a la festa 
d’inauguració del parc de patinat-
ge que es va celebrar el 5 d’abril. 
L’acte va aplegar un gran nombre 
d’skaters que van demostrar les se-
ves habilitats sobre la taula.  

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

L’edició d’enguany de la caminada acabarà al Pla de Can Gurguí de Teià. 

està organitzada pels tres ajuntaments, 
amb la col·laboració de diverses enti-
tats dels tres municipis. 

Enguany s’ha dissenyat un recor-
regut de 5 km que finalitzarà al Pla 
de Can Gurguí de Teià, on s’oferirà un 
esmorzar gratuït i obsequis a tots els 
participants. La caminada és gratuïta i 
oberta a tothom. Els infants menors de 
14 anys han d’anar acompanyats d’un 
adult. Cal inscriure’s abans del 14 de 
maig. Més informació al Poliesportiu 
Municipal i a www.alella.cat.
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ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA 30 anys d’espoli municipal

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Els Diables del Vi d’Alella  i el material pirotècnic

El Grup Municipal de CIU a l’Ajuntament d’Alella 
vam plantejar a l’últim Ple la necessitat de recol-
zar a Europa la defensa del que es una de les nos-
tres tradicions, la dels diables. Hem acordat, amb 
l’equip de govern, parlar amb els components de la 
Colla de Diables per valorar la nova directiva euro-
pea i presentar una moció conjunta.

La cultura del foc representa una manifestació 
característica de les festes populars catalanes i arreu 
de Catalunya existeixen centenars de grups de co-
lles de diables, com la nostra colla de Diables del Vi 
d’Alella, que recentment ha rebut la Medalla de Pla-
ta del Muncipi.Però hi ha una nova directiva europea 
(2007/23/CE) sobre la posada en el mercat d’articles 
pirotècnics que ha introduït importants modificaci-
ons en l’àmbit de l’ús del material pirotècnic. L’ob-
jecte de la directiva és la regulació de normes que 
facilitin la lliure circulació d’articles pirotècnics en el 
mercat interior garantint la seguretat pública i la dels 
consumidors establint una limitació per raó d’edat i 
el compliment d’uns requisits difícilment aplicables 
en les actuacions dels diables tal com les hem cele-
brat fins ara. La moratòria de l’entrada en vigor de 
la directiva europea fa que la seva transposició a la 
normativa estatal plantegi diversos interrogants. 

Per tot això vam proposar que el Ple de l’Ajun-
tament adoptès una sèrie d’acords, com ara requerir 
al Ministerio de Industria i al Govern Espanyol que, 
quan faci la transposició de la directiva a la legislació 
estatal, respecti l’àmbit cultural festiu tradicional que 
es realitza amb material pirotècnic, atesa la distinta 
finalitat entre l’ús cultural i festiu en actes tradicionals 
i la producció i comercialització de productes pirotèc-
nics amb altres finalitats. I voliem aixi mateix que es 
donès suport al reconeixement d’aquesta singularitat 
del món del foc en les festes populars i tradicionals 
actuant en defensa dels grups i entitats que han pos-
sibilitat la pervivència d’aquestes tradicions, com es el 
cas d’Els Diables del Vi d’Alella en el nostre municipi.

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

Enguany es compleixen 30 anys d’ajuntaments 
democràtics. L’efemèride ha estat celebrada amb 
bombo i platerets pels partits espanyols. 

Durant aquest temps i d’acord amb les exigènci-
es dels seus ciutadans, ajuntaments mitjans com el 
nostre han anat assumint prestacions a les quals hi 
destinen prop del 40% del pressupost, tot i tractar-
se de serveis que no són de la seva competència 
(com la seguretat, el transport urbà o l’educació). 

Cada any, els veïns d’Alella aporten a les arques 
de l’Estat espanyol 93 milions d’euros per via im-
positiva. D’aquests diners, l’administració central 
retorna a Catalunya 42 milions per la part propor-
cional dels serveis generals que presta l’Estat, la 
Seguretat Social i el finançament autonòmic pels 
serveis transferits. La diferència a favor de l’Estat 
és de 51 milions d’euros anuals. La solidaritat au-
tonòmica -o el dèficit fiscal dels alellencs- ens cos-
ta 5.500 euros per càpita. 

A escala local, l’Estat aporta directament a 
l’Ajuntament d’Alella prop d’1,6 milions d’euros 
anuals per al seu funcionament; però això només 
és una il·lusió òptica. Com que els ajuntaments no 
es poden deduir l’IVA que paguen als seus proveï-

dors, l’Ajuntament d’Alella acaba retornant a l’Estat 
si fa no fa el mateix import. 

Però atenció, no ens fem mala sang! Cal estar 
agraïts perquè amb l’objectiu d’apaivagar la crisi el 
president espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, 
va crear el FEIL: un fons extraordinari per a inversi-
ons locals dotat amb 177 euros per cada veí empa-
dronat. Amb aquests diners, als quals també caldrà 
descomptar l’IVA, l’Ajuntament arranjarà un tram 
de riera, una zona verda i el mur de Ferran Fabra.

Un any més, les trobades del govern amb els ve-
ïns han servit per posar sobre la taula les mancan-
ces del municipi. Gairebé cap no era nova, i gairebé 
cap no havia passat prèviament per alt als repre-
sentants d’ERC+La Garnatxa. En som plenament 
conscients, però l’asfíxia econòmica a la qual ens 
sotmet l’Estat no dóna per a gaires alegries. L’esforç 
inversor de l’Ajuntament ascendeix a 4,4 milions 
d’euros sobre un pressupost per a 2009 de 13,8. 
Que tothom tingui clar que 3,1 d’aquests milions 
seran per suplir la Generalitat en la seva obligació 
de fer les obres d’ampliació de l’escola Fabra.  

I mentrestant, 51 milions euros se’n van cada 
any a Madrid. 

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  Encuestas y reuniones de barrio: ERC-LG y PSC suspenden su gestión de gobierno

AMOR PER ALELLA, C.O.R. Cròniques de Nàrnia... i d’Alella 

De los resultados de las encuestas realizadas por el regi-
dor popular en su blog resulta que las personas que han 
participado suspenden mayoritariamente la gestión de 
gobierno del Alcalde de ERC-LG, Andreu Francisco.

El estudio se centra en cuatro cuestiones:
1. ¿Estás de acuerdo con las tasas del complejo 

deportivo municipal de Alella? Un aplastante 83% 
ha votado que NO están de acuerdo con los precios, 
lo que debiera servir para renegociar las cantida-
des que la UFEC proponga en la próxima revisión 
de precios. Además de costarnos las obras más 
de 1.000.000€ en lugar de los 69.000€ que dijo 
el Alcalde, resulta que los vecinos piensan que la 
UFEC cobra más de lo que debiera.

2. La pregunta formulada ¿Crees que todas las zo-
nas de Alella reciben el mismo trato en cuanto a man-
tenimiento de viales y limpieza?, se plantea motivada 
por el estado de abandono de las calles de los núcle-
os. Salvo aquellos que viven en el centro urbano el 
resto de vecinos que viven en “barrios” ven cómo sus 
aceras cada día se deterioran más sin que el Ayunta-
miento intervenga para su reposición y saneamiento. 
Lo mismo ocurre con las zonas verdes o el arbolado 
que crece de forma selvática sin que Servicios Urba-
nos haga el mantenimiento mínimo. Eso sí, cuando 

lleguen fechas de elecciones veremos florecer árboles 
y plantas con afán puramente electoralista. Un rotun-
do  76% de los vecinos ha contestado que NO.

3. La cámara del control semafórico ha sido la 
protagonista de la tercera cuestión formulada con 
un ¿Estás de acuerdo con la cámara del semáforo 
de Alella? y un mayoritario 81% ha dicho NO. 

4. Una cuarta cuestión se anexó a la encuesta 
tras el desarrollo del conflicto surgido con la cámara 
y la falta de asunción de responsabilidades por parte 
del Regidor socialista, Josep Mª Serés. La pregunta 
concreta es ¿Crees que debe dimitir el Regidor de 
Gobernación por su gestión de la cámara? y a fecha 
de hoy, y sin cerrar todavía la encuesta, un abruma-
dor 85% cree que SI debe dimitir este Regidor.

La conclusión es que 8 ALELLENSES DE CADA 
10 SUSPENDEN AL ALCALDE EN SU GESTIÓN DE 
GOBIERNO.

Las reuniones de barrios también han servido 
para visualizar que la mayoría de vecinos sigue re-
clamando año tras año las mismas intervenciones 
sin que por el gobierno se haga otra cosa que “to-
mar nota”. Incluso se les ha dejado en evidencia 
al recordarles que siempre prometen solucionar lo 
mismo sin que nunca lo hagan.

Tel: 93 540 82 47
freixescs@alella.cat

De vegades sembla que el nostre poble visqui en un 
món de fantasia extret del guió d’una pel·lícula de 
ficció. Ara és moment de tocar de peus a terra, re-
flexionar i analitzar les darreres actuacions munici-
pals. El COR, com a grup municipal de la oposició, 
té el deure de recollir les diferents manifestacions i 
preocupacions dels nostres veïns i transmetre-les a 
l’equip de govern perquè les valori i les executi o, 
com a mínim, en prengui nota. 

Ja tenim pista de skate –enhorabona– però, això 
sí, situada enmig d’una riera encara pendent d’ade-
quar i on regna l’anarquia pel que fa als aparca-
ments i als cotxes abandonats. En canvi, augmenta 
el volum –sobretot els caps de setmana– de veïns 
amb discapacitats o de gent gran que fan ús de 
la cadira de rodes o mares i pares amb cotxets de 
nadons que tenen problemes per circular amb un 
mínim de garanties de seguretat (carrers empedrats 
perillosos, voreres estretes, fanals i senyals col-
locats al mig de la vorera, etc.). 

Per altra banda, malgrat que, cada cop més, el 
cens d’infants va en augment a Alella, només dis-
posem de dos matins a la setmana –de vegades 
només un– de servei de pediatria al centre d’atenció 
primària amb el trasbals que això comporta per als 

pares, que han demanar festa a la feina, i per als 
nens, que perden hores de classe. 

Estem en temps de crisi i els valents emprene-
dors que intenten muntar un negoci o una botiga 
de les denominades “activitats innòcues”, triguen a 
rebre les respectives llicències municipals amb la 
despesa i intranquil·litat que això comporta. Des del 
COR considerem que tots aquests tràmits haurien 
d’agilitzar-se.

Recordem que el 2009 és l’any de Ferrer i Guàr-
dia, alellenc internacional i pare de l’escola moder-
na. Enguany commemorem els 150 anys del seu 
naixement i els 100 anys del seu afusellament, una 
oportunitat única per donar a conèixer Alella al món 
de la cultura i la societat. Malauradament, sembla 
que al final tot quedarà en la celebració d’algun acte 
cap al mes d’octubre. Finalment, i seguim parlant 
d’escoles, des de fa temps els centres docents del 
poble reivindiquen més seguretat i protecció a les 
sortides (tanques o pilons, camins escolars, etc.) i 
encara no tenim cap resposta de l’Ajuntament. Com 
a mínim, confiem que la famosa ampliació de l’esco-
la del Bosquet, tan reclamada pels alellencs, s’exe-
cuti aviat i el govern informi de la seva evolució.

Alella, tant per veure!

Tel: 667 18 25 23
berzosahf@alella.cat
www.popularsbcn.
com/alella 
www.javierberzosa.
blogspot.com
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA La nostra Europa

GENT D’ALELLA Bones paraules, cap compromís 

Tel: 615 844 719
seresijm@alella.cat

Molt aviat tindran lloc les eleccions al Parla-
ment Europeu. L’actual context caracteritzat per la 
crisi econòmica i financera mundial sumada a la 
deriva conservadora de molts governs  europeus fa 
necessari que no considerem el fet com una con-
sulta més. 

Europa té que capgirar la clara tendència neo-
liberal que ha pres la Comunitat, si volem mante-
nir la imatge d’una Europa admirada com espai de 
pau, llibertat, justícia i progrés social.  Tenim mas-
sa exemples per constatar que s’ha tornat descon-
fiada, egoista i conservadora i camina allunyant-se 
progressivament de la realitat comunitària del pa-
radigma d’integració en el seu origen.

Els socialistes no volem deixar Europa en mans 
dels conservadors. Nosaltres, al contrari d’ells,  de-
fensem que la UE es la solució, no el problema. 
El nostre ideari entén que amb l’europeisme deci-
dit podem donar resposta a la crisi econòmica, la 
protecció al medi ambient, la lluita contra el canvi 
climàtic, les incerteses, les desigualtats o la pròpia 
pobresa.

El nostre programa es compartit per el conjunt 
de socialistes i socialdemòcrates d’Europa dins d’un 
embolcall de un clar signe de voluntat federalista i 

convençuda de que l’objectiu es una UE forta i uni-
da, però també diversa, solidària i respectuosa.

Em de donar un impuls decisiu per establir una 
política energètica que ha de reduir el risc d’abas-
tament energètic i promoure la diversificació de les 
fonts per evitar conseqüències geopolítiques nefas-
tes per a l’estabilitat i seguretat de la Comunitat.  

Europa necessita un moviment fort i valent que 
es transformi en una massiva afluència a les urnes 
perquè aquests que volen una Comunitat replegada 
en ella mateixa pensant, únicament,  en els seus 
propis interessos acceptin la força democràtica 
dels que diuen: “Volem més Europa i més Europa 
Social”.               

Des de 2007 el govern no convocava el veïnat per 
copsar les seves inquietuds, suggeriments i queixes. 
Ho va fer el 18 d’abril amb dues novetats: instàn-
cies per deixar constància, amb el compromís de 
donar resposta en 15 dies, i copa de vi per apaiva-
gar els ànims.

D’aquestes trobades, el govern mai ha facilitat 
escrits que es puguin consultar. Gent d’Alella ha de-
manat l’Alcalde que a partir d’ara s’aixequin actes 
amb les intervencions de tothom.

Alella Parc, Can Magarola, Font de Cera i Can 
Comulada

Al matí uns 26 veïns es van referir al deficient 
estat de l’asfaltat, d’algunes voreres i de l’enllume-
nat; a la perillositat de l’accés Mas Coll pels via-
nants, a la manca de visibilitat en molts revolts per 
les herbes o les canyes o pels cotxes aparcats. 

Un veí adverteix als regidors de Sanitat i de 
Medi-ambient que la claveguera d’aigües fecals al C/ 
Santiago Rosinyol està trencada, ja hi fa fer el 2007. 
La presidenta de l’AAVV de Can Comulada demana 
que consti en acta la seva pena: “Varem crear l’asso-
ciació el 2004 per tenir un diàleg amb l’Ajuntament 
i per fer veïnat. En tots aquests anys no hem avançat 
res: l’accès al nostre nucli és molt deficient; s’han 

pintat les columnes, però no s’ha fet res més i a 
sobre s’ha eliminat la senyalització i la gent de fora 
no ens troba. Ens sentim molt deixats. En aquestes 
reunions sempre hi ha bones paraules però només 
serveixen per donar imatge”. Així una veïna de Mas 
Coll diu: “Hi ha accidents perquè els cotxes baixen 
massa ràpid; no hi ha voreres o estan trencades i la 
gent gran necessita bancs a les parades d’autobús”.

Cal Baró-Nova Alella, La Sarota, Verge de la 
Mercè, Gaggioli, Eixample i Can Vera 

A la tarda  es dona  la paraula a uns 18 veïns. 
S’ha agreujat l’abandonament i la brutícia a Can Se-
gura i l’esperpèntica situació del parc reconvertit en 
hort privat: un espai suburbial indigne. Es denúncia 
la ingent activitat per posar multes en dies labora-
bles i, per contra, sembla que hi ha “barra lliure el 
cap de setmana”.  Al C/ Londres les veïnes es quei-
xen que el regidor Serés no està fent res per evitar 
que es fiquen dins de casa els venedors de pinyes: 
“No tenim cap mena de protecció”. Des de la Creu 
de Pedra es diu: “es fa un mal ús dels contenidors: 
hi ha molta brutícia i rates. La riera ens avergo-
nyeix: el seu estat és deplorable”. A Can Vera no hi 
ha parc infantil, la zona del Sorli està molt deixada i 
els contenidors estan plens i les bosses a terra.

Tel. 93 555 23 39
mercemarzo@
gentdalella.cat
http://mercemarzo.
blogspot.com/
www.gentdalella.cat
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PLE ORDINARI DEL 26 DE FEBRER 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: MAIG

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 ·

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Propera estada de la deixalleria mòbil a Alella 
Del 26 al 31 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.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT ABRIL-MAIG-JUNY 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
IBI (2a fracció domiciliat)          01.07.2009

Acords del ple

Telèfons d’interès 

Internacional i el reglament que la regula. Aquesta comissió 
ha de continuar el treball en matèria de cooperació iniciat 
l’any passat per persones voluntàries del municipi.
Aprovat amb els vots favorables d’ERC+LG, PSC, PP, COR i 
Gd’A i l’abstenció de CiU. 

  Aprovació text refós del Pla Especial i del conveni urbanís-
tic de l’equipament socioassistencial a La Solaia. 
El Ple va aprovar el text refós del Pla Especial d’equipaments 
socioassistencials (residència 3a edat, centre de dia i casal), 
al carrer Catalunya, a l’àmbit de la Solaia, promogut per la 
mercantil Papeles y Recortes, S.L. També va aprovar el con-
veni urbanístic signat, que comporta la cessió a l’Ajuntament 
d’un local de 300 m2.
Aprovat per unanimitat.

  Proposta del PP sobre la Llei de Dependència.
El Ple va aprovar una proposta del grup municipal del PP en 
la qual s’insta a la Generalitat a demanar a l’Estat el compli-
ment íntegre del calendari i del finançament establert per al 
desplegament de la Llei de Dependència. 
Aprovat per unanimitat.

ACORDS DEL PLE
 
  Reconeixements extrajudicials de crèdits.
El Ple va aprovar l’ordre de pagament de factures per un 
import de 260.825€ per despeses d’exercicis anteriors. 
Aprovat amb els vots favorables d’ERC+LG, PSC i COR i el 
vot en contra de CiU, PP i Gd’A.

  Traspàs de partides de Cooperació Internacional. 
El Ple va aprovar traspassar 4.600€ procedents d’una par-
tida genèrica de Cooperació Internacional de 14.000€ per 
a les beques d’estades solidàries i l’aportació al Fons Català 
de Cooperació.
Aprovat amb els vots favorables d’ERC+LG, PSC, COR, Gd’A 
i l’abstenció de CiU i PP.

  Beques per realitzar estades solidàries.
Amb aquestes beques l’Ajuntament vol promoure el coneixe-
ment de la realitat de països que són víctimes de relacions 
econòmiques injustes, per tal d’estimular la cultura de la 
solidaritat entre els ciutadans i les ciutadanes d’Alella. 
Aprovat amb els vots favorables d’ERC+LG, PSC, COR i 
Gd’A i l’abstenció de CiU i PP.

  Creació de la Comissió de Cooperació Internacional 
El Ple va aprovar la creació de la Comissió de Cooperació 
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Agenda d’activitats

20h Can Lleonart
Tertúlia: L’escola contra el món. A càrrec de Gregorio Luri, professor i filòsof. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 14 de maig 

De 9.30 a 11h Can Lleonart  
Passejada per la història d’Alella. Inscripcions abans del 13 de maig.
Organitza: Ajuntament d’Alella

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

Dissabte 16 de maig

20h Can Lleonart
Cinema. Projecció de la pel·lícula El Loco del Pelo Rojo (EUA 1956). 
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dijous 21 de maig  

De 17.30 a 19h Llar d’infants municipal Els Pinyons
Taller. Quan dir sí, quan dir no. La funció dels límits durant el procés 
educatiu. A càrrec de Gemma Pou, psicòloga i psicoterapeuta.
Organitza: Ajuntament d’Alella

20h Can Lleonart
Fòrum de la pel·lícula El Loco del Pelo Rojo (EUA 1956). Gratuït. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Tota la tarda Can Gaza
Dia Internacional del Joc. Vine a Can Gaza i prova infinitat de jocs.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 28 de maig

22h Can Lleonart
Concert: Los Moussakis. Preu: 3€. Menors de 18 anys, gratuït
Organitza: Ajuntament d’Alella

22h Casal d’Alella
El bolòdrom. Concert dels grups Dr. Maldades i Ebri Knight. Gratuït.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 29 de maig

De 17 a 19h Residència Germans Aymar i Puig
Passos bàsics de balls de saló. Inscripcions abans de l’11 de maig. 
Organitza: Fundació Germans Aymar i Puig. 

22h Can Lleonart
Concert de Marcelo Mercadante. Preu: 3€. Menors de 18 anys, gratuït. 
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Divendres 22 de maig
Dimarts 5 de maig
10 a 12h 
Ara o mai. Ruta literària per Caldes d’Estrac.

Dijous 7 de maig
21h Biblioteca 
Poesia i ciència. David Jou, poeta i físic. Club de lectura.
21.30h Can Lleonart 
La poesia dels sentits. Tast-espectacle amb Rosa Vila, Josselin Tho-
loniat vda. Escribà, el baríton Joan Ramos i el pianista Graham Lister. 
Preu: 10€.

Divendres 8 de maig
19h Casal d’Avis Can Gaza 
Quin tebi plaer estimar d’amagat. Poesia musicada. 
22h Can Manyé 
Maria Oleart a l’escenari. Presentació poètica amb joves d’Alella. Veu, 
música i imatge per donar vida a les paraules de Maria Oleart.

Dissabte 9 de maig
12h Biblioteca 
Pica plat. Espectacle poètic a partir de 3 anys.
12h Can Lleonart 
Lliurament dels premis de la XXVI Mostra Literària del Maresme.
17 a 21h De Can Gaza a l’Ajuntament 
Gimcana de les paraules. Intervenció poètica al carrer.
18h Can Lleonart 
La veu de dones poetes. Recital de poesia. Presentació de l’obra gua-
nyadora del premi Alella a Maria Oleart 2008.
22h Can Lleonart
Formosa x Formosa. Ester Formosa, veu; Maurici Villavecchia, direc-
ció musical i piano; Horacio Fumero, contrabaix i Matthew Simon, 
trompeta. Preu: 3€. Menors de 18, gratuït.

Diumenge 10 de maig
11 a 13h Can Manyé 
Lectura oberta de poesia. Tothom qui ho vulgui pot llegir el seu poema 
preferit tot esmorzant xocolata amb melindros.
12h Can Manyé 
De Bracet. Espectacle musical per a tota la família.

9h El Bosquet (davant l’IES Alella)
IV Caminada dels Tres Pobles. Inscripcions fins al 14 de maig.
Organitza: Ajuntament d’Alella, El Masnou i Teià 

Diumenge 17 de maig

8.15h Davant de la plaça d’Antoni Pujadas
Passejant per Empúries. Visita guiada per l’arqueòleg Felip Masó. 
Preu: 18€ (entrada + transport). Inscripcions abans del 25 de maig.
Organitza: Ajuntament d’Alella

18.30h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig
Conferència-taller. La salut a les teves mans. A càrrec de Mª Angels 
Castillo, infermera i antropòloga. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dimecres 3 de juny

20h Can Lleonart
Tertúlia. Les mines antipersones, llavors de la mort. A càrrec d’Albert 
Cusió, reporter de l’Associació de Fotoperiodistes Kevlar (UAB).
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 4 de juny

9.30h Davant de la plaça d’Antoni Pujadas
Sortida a Girona en flors. Passejada pels carrers adornats amb flors. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dimarts 12 de maig

8.30h Davant de la plaça d’Antoni Pujadas
Sortida cultural a Terrassa. Més informació a l’Associació. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dissabte 23 de maig

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
L’Hora del conte. Bèsties de quatre potes i més, amb Carles Aloy.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimarts 26 de maig

10:30h Trobada al carrer Vallespir (Mas Coll)
Caminada per les fonts i mines de Mas Coll. 
Organitza: JERC

Diumenge 24 de maig



���


