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Les bases de Cal Doctor  
Del 2 de març al 3 d’abril es poden presentar les sol·licituds per 
accedir als habitatges socials de lloguer.

Programa formatiu i de suport per a la 
inserció laboral. 

Licitades les obres de reforma de la 
masia de Can Magarola. 

Can Manyé reobre les portes amb una 
exposició de Ricard Aymar.
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SUMARI DISCULPEU LES MOLÈSTIES 

EDICIÓ I COORDINACIÓ:
Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament d’Alella
D.L. B-17963-84 · Imprès en paper reciclat

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

El mes de febrer es van acabar les obres del nou jutjat de pau 

i les de recuperació i millora en el subministrament d’aigua, 

valorades en quasi un milió d’euros, i aquest mes de març 

s’hauran finalitzat els treballs de soterrament de la línia 

elèctrica de mitja tensió i la substitució d’una part important 

de l’enllumenat públic d’Alella Parc, així com les obres del 

dipòsit que abasteix aquest veïnat des de Font de Cera i les 

del parc de patinatge situat a la Riera Principal. 

Al llarg de les properes setmanes s’iniciarà l’actuació de 

semaforització de la cruïlla del carrer Guilleries amb la 

carretera i la connexió dels barris de Can Sors amb la Gaietana 

a través d’una passera a nivell de la riera, les obres de millora 

de consolidació de l’accés al barri de Can Comulada i la 

intervenció de rehabilitació de la masia de Can Magarola. 

Aquests dies traurem també a licitació les obres del passeig 

de la riera entre els carrers de les Heures i Marià Estrada, 

l’arranjament del mur de Ferran Fabra i de l’espai públic 

situat entre el poliesportiu i la piscina. Totes elles s’iniciaran 

entre els mesos d’abril i juny. 

En breu, la companyia Aigües Ter Llobregat té previst de 

substituir dues canonades de subministrament (Alella-Premià 

i Alella-Tiana) que aprofitarem per realitzar millores en part 

del seu recorregut.

A la tardor arribarà el torn d’altres projectes, com la 

pavimentació dels barris d’Ibars Meia i de Vallbona. 

Mentrestant, seguim treballant en la redacció del projecte 

d’urbanització de Cal Vell i tot just hem tret a licitació la 

redacció del projecte del nou Casal d’Alella. 

Com haureu intuït, durant els propers mesos l’activitat 

municipal farà que en algun moment puguem destorbar la 

vostra quotidianitat. És per això que us demano que, arribada 

l’hora, disculpeu les molèsties.  
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Comença la cursa per viure a Cal Doctor  
···································································································
El Consell Municipal de l’Habitatge aprova les bases que regiran 
l’adjudicació de 55 habitatges de promoció pública de lloguer. El 
termini per presentar les sol·licituds és del 2 de març al 3 d’abril. 
···································································································

Generalitat i Ajuntament han iniciat 
el procés per a l’adjudicació dels ha-
bitatges de protecció oficial en règim 
d’arrendament promoguts per l’Institut 
Català del Sòl a Cal Doctor. La Direcció 
General de Promoció d’Habitatge de 
la Generalitat ha aprovat les normes 
particulars que han de regir-ne l’adju-
dicació, tenint en compte els requisits 
acordats pel Consell de Municipal de 
l’Habitatge Social. El termini per pre-
sentar les sol·licituds és des del 2 de 
març al 3 d’abril, ambdós inclosos.

Requisits per accedir-hi
D’acord amb el que estableix la Llei del 
dret a l’habitatge, hi poden concórrer 
les persones de qualsevol edat que no 
siguin posseïdores de cap immoble i 
que tinguin com a mínim 3 anys d’em-
padronament a Alella (el límit màxim 
establert per la llei a l’art.100), ja sia 
de forma continuada o al llarg dels dar-
rers 10 anys, amb la voluntat de faci-
litar-ne el retorn. Els sol·licitants han 
d’acreditar en el còmput de 2007 in-
gressos superiors a 8.000 euros anuals 
i inferiors a 3,5 vegades l’IPREM. 

Les sol·licituds s’han de presentar 
amb la documentació requerida (consul-
teu les bases a www.alella.cat) al regis-
tre de l’Ajuntament en horari d’atenció al 
públic. No es tindrà en compte l’ordre de 
presentació de les sol·licituds.

Un cop comprovades les peticions, 
es faran públiques les llistes provisio-
nals d’admesos i exclosos en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i la pàgina 
web www.adigsa.cat. Les persones 
interessades disposaran de deu dies 
per presentar reclamacions. Finalitzat 
aquest termini es publicarà la llista 
definitiva aprovada per la Direcció Ge-
neral de Promoció de l’Habitatge i es 
realitzarà un sorteig públic, que deter-
minarà els adjudicataris i l’habitatge 
concret que els correspondrà.

Les persones que no hagin resultat 
adjudicatàries formaran part d’un llista 
d’espera que tindrà tres anys de vigèn-
cia i que servirà per cobrir les eventu-
als vacants que es produeixen.

55 habitatges 
La promoció pública consta de 61 ha-
bitatges dividits en dos edificis de tres 
plantes situats a la Riera Coma Fosca.  
N’hi ha 13 d’un dormitori, 46 de dos i 
2 adaptats per a persones amb mobi-
litat reduïda. Tots tenen vinculats una 
plaça d’aparcament. 

El Consell de l’Habitatge ha fet una 
reserva específica de sis habitatges: 
un per reallotjar els antics residents a 
l’escorxador, i cinc per transferir-hi els 
llogaters de les Heures, ja que aquesta 
promoció s’ha de reformar per desti-
nar-la a gent gran. 

Exclosos aquests sis, seran 55 els 
habitatges que s’adjudicaran mitjançant 

el procediment que ara s’enceta.  Es fa-
ran dues llistes: una general (A) i altra 
per a persones amb mobilitat reduïda 
(B). Als habitatges d’un dormitori no 
podran residir més de dues persones, ni 
més de quatre als de dues habitacions. 
El contracte d’arrendament es formalit-
zarà per un termini de cinc anys, pror-
rogables segons la Llei d’Arrendaments 
Urbans. 

El preu mensual de lloguer serà el 
que determinarà la Generalitat per al 
mòdul corresponent a la zona A (en el 
moment de la formalització dels con-
tractes) segons la superfície del pis i 
de l’aparcament, més les despeses de 
comunitat. 

Acte informatiu el 12 de març 
El Consell Municipal de l’Habitatge So-
cial ha programat un acte públic infor-
matiu que se celebrarà el dijous 12 de 
març a les 20.30h al Casal d’Alella.

Ingressos màxims i mínims requerits per optar a un habitatge

Els ingressos de les persones sol·licitants i les seves respectives unitats familiars han de ser superiors a 
8.000 euros i inferiors a 3,5 vegades l’IPREM (còmput 2007):

1 membre                 2 membres               3 membres             4 membres 
32.614,40€  33.623,09€            35.069.25€                 37.061,82€
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L’Ajuntament promou un programa d’itineraris 
formatius i de suport per a la inserció laboral 

L’Ajuntament ha posat en marxa un 
programa de formació i suport per aju-
dar a la inserció laboral de persones 
del municipi que estan a l’atur o volen 
canviar de feina. El programa, que es 
desenvoluparà al llarg de tot l’any, té 
un cost de 15.600€ i compta a una 
subvenció de 11.700€ del Fons So-
cial Europeu i de la Generalitat. Està 
promogut per l’àrea de Promoció Eco-

Les sessions es fan dilluns a l’edifici annex a l’Ajuntament.  

nòmica i compta amb el suport de les 
àrees de Serveis Socials i Joventut. 

Per participar en aquesta iniciativa 
cal estar inscrit a l’Oficina de Treball de 
la Generalitat i presentar una sol·licitud 
al Servei Local d’Ocupació de l’Ajunta-
ment. A finals de febrer hi havia apun-
tades una trentena de persones, però 
el programa està dissenyat per donar 
cabuda a un total de 50 participants. 
Els usuaris hauran de justificar la seva 
participació en un mínim de 15 sessi-
ons i al final del programa rebran un 
certificat d’assitència i aprofitament. 

Accions individuals i de grup  
Les sessions de formació estan diri-
gides per personal d’una empresa es-
pecialitzada en formació ocupacional.
El contingut del programa està enfocat 
a prestar suport personalitzat a cada 
usuari, amb accions individuals i de 

La població empadronada creix el 
3% i arriba a 9.260 habitants 
Les dades oficials de població publica-
des per l’Institut Nacional d’Estadística 
(INE) situaven la població d’Alella en 
9.260 habitants a data 1 de gener de 
2008, xifra que representa un incre-
ment del 2,9% respecte del mateix pe-
ríode de l’any anterior. Aquest augment 
és molt similar al registrat l’any 2001 
i es produeix després de cinc anys de 
manteniment constants dels nivells de 
població, en els quals ha hagut decre-
ments o creixements per sota de l’1%.  
Del total de persones empadronades a 
començament de l’any passat, 4.715 
són dones i 4.545 homes. La pobla-
ció del Maresme ascendia a 420.521 
habitants.

ANY        HABITANTS      % DE VARIACIÓ

2000          8.513                  4,10%
2001          8.751                  2,79%
2002          8.882                  1,49%
2003          8.847                 -0,39%
2004          8.831                 -0,18%
2005          8.940                  1,23%
2006          9.013                  0,82%
2007          8.998                 -0,17%
2008          9.260                  2,91%

···································································································
Al llarg de tot l’any es realitzaran sessions de suport i formació per a persones 
que estan a l’atur o volen canviar de feina.

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

Evolució població

grup. Així, els itineraris formatius estan 
adaptats per donar resposta a les ne-
cessitats de cadascun dels assistents. 

Entre altres qüestions, es treballen 
les competències professionals, les ha-
bilitats socials i les aptituds dels usu-
aris davant del mercat laboral. També 
es fan pràctiques sobre l’elaboració de 
currículums i cartes de presentació,  la 
simulació d’entrevistes laborals i tru-
cades telefòniques, la recerca activa 
de feina a través d’Intenet, així com el 
funcionament de les borses de treball, 
les empreses de treball temporal i les 
de selecció de personal. 

A les sessions, que es fan cada di-
lluns al matí en l’edifici annex a l’Ajun-
tament, també es treballen altres con-
tinguts que poden ajudar en la recerca 
de feina, com aprendre a navegar per 
Internet, l’ús del correu electrònic o la 
consulta de pàgines web.  

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

L’Estat aprova els tres projectes 
alellencs del Fons d’Inversió 
La Secretaria d’Estat de Cooperació 
Territorial ha donat el vist-i-plau als 
tres projectes presentats per Alella 
al Fons Estatal d’Inversió Local. El 
municipi rebrà 1,6 milions d’euros 
d’aquest fons extraordinari que es 
destinaran a finançar la urbanitza-
ció d’un tram del passeig de riera, 
la zona verda de Can Vera i el mur 
de l’avinguda de Ferran Fabra.

Noves sessions per tramitar el DNI 
electrònic al març i a l’abril 
L’oficina mòbil del DNI tornarà a 
instal·lar-se a Can Lleonart els dies 
18 de març i l’1 i 29 d’abril per fa-
cilitar la tramitació del carnet elec-
trònic sense haver de traslladar-se 
a altres localitats. Els interessats 
han de trucar prèviament a la Poli-
cia Local (93 555 24 12). 



5SETEMBRE 2008MARÇ 2009

·······················································································································································
La brossa orgànica recollida selectivament ja representa l’11% dels residus que es generen al municipi.

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

L’Ajuntament retornarà 16 euros als contribuents 
que s’han acollit a les bonificacions de la brossa  

Increment continuat de la FORM

Des de la posada en marxa de la recollida selec-
tiva de la brossa orgànica el 2005, s’ha incre-
mentat cada any el percentatge de FORM. 

            Rebuig (Tn)    FORM (Tn)     %FORM
2005     4.427               475               9,7%        
2006     4.537               626              12,1%
2007     4.488               668              13,0%        
2008     4.290               697              14,0%

Alella genera 300 tones menys de residus domèstics

Alella ha produït 300 tones menys de 
residus domèstics durant el 2008. El 
descens més significatiu s’ha registrat 
a les escombraries que es duen a la in-
cineradora. La fracció resta -la brossa 
que es diposita als contenidors verds- 
s’ha reduït el 4,7%, amb un total de 
4.110 tones recollides (210 tones 
menys que l’any anterior). Aquest des-
cens pot ser atribuïble a una davallada 
del consum com a conseqüència de la 
crisi i a un increment dels residus re-
collits selectivament en els contenidors 
marrons destinats a la fracció orgànica 
(FORM). Per contra, augmenta lleu-
gerament els residus de rebuig proce-
dents de la neteja viària dels carrers i 
places del municipi, que ha passat de 
168 a 180 tones. 

El percentatge de brossa orgàni-
ca recollida de manera selectiva s’ha 
incrementat el 4,3%, amb 697 tones 
recollides (30 més que el 2007). Res-
pecte del total de residus, la FORM ja 
representa l’11%.

Els alellencs i les allenques van dur 
l’any passat a les deixalleries mòbil i 
fixa 597 tones de residus, 90 menys 
que el 2007. També s’ha reduït la re-
collida selectiva de paper i vidre: els 
contenidors de paper han recollit 358 
tones, 17 menys que el 2007, i els de 
vidre 227 tones, 35 menys que l’any 
anterior. Pel que fa als envasos, s’ha 
augmentat de 146 a 159.

Més d’un 32% de recollida selectiva 
Durant l’any passat es van recollir un 
total de 6.328 tones de residus de to-
tes les fraccions, de les quals 2.038 
tones es van recollir de forma selecti-
va. Aquestes xifres situen en més d’el 
32% el percentatge residus recollits 
selectivament. 

L’Agència de Residus de Catalunya retor-
narà enguany a l’Ajuntament 46.732€ 
del cànon de la recollida de la FORM 
(23.338 pel tractament i 23.394 per 
la recollida). Els particulars que s’hagin 
acollit a qualsevol de les tres bonifica-
cions que s’apliquen a la recollida de 
la matèria orgànica gaudiran d’una re-
ducció suplementària de la taxa de la 
brossa de 16€, procedent del cànon de 
retorn. Aquesta mesura beneficiarà al 
voltant de 1.250 famílies que s’han 
acollit a altres bonificacions. 

Les ordenances fiscals estableixen 
tres tipus de bonificacions vinculades a 
la gestió dels residus: un 10% de des-
compte per aquelles famílies que reti-
rin les bosses biodegradables que lliura 
semestralment l’Ajuntament;  una bo-
nificació del 20% per als contribuents 
integrats en la xarxa de compostatge 
casolà i entre un 10 i un 20% per 
aquells que acreditin més de 6 entra-
des i més de 9, respectivament, a les 
deixalleries fixa i mòbil.

 A finals de 2008 hi havia a Alella 

158 compostadors casolans, a través 
dels quals s’haurien gestionat 175 to-
nes de matèria orgànica. 

A més, el municipi es va estalviar 
l’any passat 20.315€ gràcies al conve-
ni signat amb l’Ajuntament d’Argentona 
pel qual aquest municipi cedeix a Alella 
part de la capacitat de tractament de 
residus que el corresponen en l’ús de 
la incineradora del Maresme. El 2008 
Argentona va cedir a Alella 1.059 tones 
que no va gastar i que l’Ajuntament no 
ha hagut de pagar com excedent. 

Deixalleries 597 tones Vidre 227 tones    Envasos 159 tones    Paper 358 tones    Orgànica 697 tones    Rebuig 4.290 tones          
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La Generalitat ha atès les reivindicaci-
ons municipals i es farà càrrec, al llarg 
de 2009, del dèficit de la línia Alella-
Barcelona derivades de l’increment de 
freqüències implantat per l’Ajuntament. 
Aquest dèficit va ascendir a 24.615€  
el 2008. 

Tot i no tenir competències en 
transport interurbà, el març de 2007 
l’Ajuntament va arribar a un acord 
amb l’empresa que presta el servei di-
recte d’autobusos amb Barcelona per 
augmentar la freqüència amb quatre 
expedicions diàries més en cada sen-
tit. La mesura ha propiciat que la lí-
nia hagi guanyat 21.000 usuaris. S’ha 
passat de 89.000 viatgers el 2006 a 
110.000 el 2008.

Fins al moment, i des de l’any 
2007,  l’Ajuntament  només rep una 
compensació econòmica anual de 
25.000€  per al finançament del trans-
port urbà. 

389.000 viatgers
Les línies de transport públic finança-
des per l’Ajuntament d’Alella van tornar 

La Generalitat assumirà el cost de 
les millores de transport entre Alella i Barcelona
·······················································································································································
Les línies de transport públic finançades per l’Ajuntament van transportar 389.000 viatgers al llarg de 2008.

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

a repetir resultats el 2008: 389.000 
viatgers i 216.500€ de cost, la xifra 
més alta que s’hi ha destinat mai.

Per línies, l’Alella Exprés va perdre 
15.000 usuaris com a conseqüència 
dels problemes en la xarxa ferroviària 
de rodalies, el transvasament de viat-
gers en hora punta cap a l’Alella-Teià 
i la millora de les connexions directes 
amb Barcelona.

Les quatre expedicions diàries en 
cada sentit finançades per l’Ajuntament 
del bus Alella-Barcelona van passar de 
15.025 viatgers el 2007 a 20.714 el 
2008. També la línia pendular Alella-
Teià va guanyar usuaris: de 89.337 el 
2007 a 96.845 el 2008. 

Noves parades
Recentment s’ha habilitat una parada 
intermèdia a Can Comulada, en la con-
fluència dels carrers d’Amposta i Mil-
lenari. El trasllat de la seu de la Po-
licia Local a l’antic escorxador també 
comportarà canvis: tant l’Alella Exprés 
com l’Alella-Teià tindran parada just al 
davant, al passeig de Marià Estrada.  

Targetes T-10
El 22 de setembre, coincidint amb la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible, 
l’Ajuntament va llançar un títol de 
transport propi de 10 viatges d’una 
zona per a menors d’edat, majors de 65 
anys, pensionistes, aturats i discapaci-
tats, al preu bonificat de 5,75€. Des de 
llavors, s’han venut 223 targetes. Com 
a conseqüència de la revisió de tarifes 
promoguda per l’ATM, des de l’1 de ge-
ner el preu d’aquest títol costa 6,15€. 
Es pot adquirir a l’Ajuntament, el Punt 
d’Informació Juvenil i el casal de joves 
de Can Gaza.  

Notable, amb aspectes a millorar 
Amb l’objectiu d’avaluar la qualitat del 
servei i fer un seguiment dels canvis que 
s’han detectat en la utilització de les líni-
es i els títols de transport públic validats, 
l’Ajuntament va encarregar un estudi qua-
litatiu de les línies de bus. El treball de 
camp es va dur a terme a l’octubre i va 
suposar la realització de 448 entrevistes.

L’enquesta posa de relleu que 
l’Alella Exprés i l’Alella-Teià són línies 
alternatives i complementàries alhora. 
La primera compleix una funció emi-
nentment de connexió amb el tren (el 
84% dels usuaris). En canvi, el 54% 
dels viatgers de l’Alella-Teià realitza re-
correguts interns.

L’increment registrat en la línia 
Alella-Barcelona a partir de l’ampliació 
d’horaris prové de nous viatgers (27%), 
o usuaris que opten per aquest mitjà 
en comptes del vehicle privat (17%), 
el tren (17%) i el bus Alella Exprés 
(13%).

Per procedència, el 50% dels viat-
gers són d’Alella, el 20% de Barcelona, 
el 8% del Masnou i el 7% de Badalona. 
La meitat dels usuaris no disposen de 
vehicle privat. Els motius principals de 
desplaçament són ocupacionals: feina 
(61%) i estudis (18%).

La puntuació dels serveis de trans-
port és notable, amb una mitjana de 

7,68, essent la freqüència de pas el 
principal aspecte a millorar (55% de 
les demandes).

En aquest sentit, l’estudi descarta 
posar vehicles de reforç i advoca per 
redistribuir els usuaris entre les dife-
rents expedicions existents i potenciar 
l’ús del servei en horaris no habituals. 
A més, constata la disminució de ven-
da de bitllets senzills i l’increment dels 
títols integrats (T50-30, T-Mes...). 
Aquest fet, juntament amb l’elevat 
grau de transbordaments amb altres 
mitjans, fa que l’Ajuntament ingressi 
menys diners tot i tenir un nombre si-
milar de viatgers. 
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El Servei d’Atenció Domiciliària incrementa el 
nombre d’usuaris amb 64 persones ateses el 2008

El CAP incorpora dos nous metges de família 

Personal i dies de visites

Dr. Antoni Atienza matins de dilluns a di-
vendres. 
Dr. Fernando Monfort dilluns, dimarts, di-
mecres i divendres a la tarda i dijous al matí.
Dr. Oscar Pedreira dilluns, dimecres i di-
jous a la tarda i dimarts i divendres al matí.
Dr. Oriol Salvador dimarts, dijous i diven-
dres a la tarda i dilluns i dimecres al matí. 
Dolors Ros matins de dilluns a divendres.
Berna Zafra dilluns, dimecres i dijous al 
matí i dimarts i divendres a la tarda.
Amaia Asenjo dimarts i divendres al matí i 
dilluns, dimecres i dijous a la tarda. 

El Centre d’Atenció Primària ha millo-
rat el servei que presta als ciutadans 
amb la incorporació de dos nous met-
ges de família, que se sumen als dos 
que hi havia fins ara. L’ampliació de la 
plantilla sanitària comporta una rees-
tructuració dels serveis que, en alguns 
casos, suposarà un canvi en l’assigna-
ció del metge de capçalera, per la qual 
cosa el centre ha enviat una carta als 
usuaris informant-los de les modifica-
cions. 

 La plantilla de metges de família 
està formada pel doctor Antoni Atien-
za, que visita tots els dies al matí, i 
els doctors Fernando Monfort, Oscar 
Pedreira i Oriol Salvador (consultar els 
horaris de visita en el quadre adjunt). 
El doctor Francesc Pérez Llurda ja no 
visita al CAP d’Alella, ja que s’ha tras-
lladat a un altre consultori. L’amplia-
ció de l’equip mèdic permetrà dispo-
sar de més temps de visita per a cada 
pacient. 

Ginecologia i pediatria 
Des de fa unes setmanes l’especialis-
ta en ginecologia Dolors Botey visita 
en el CAP d’Alella dimecres al matí, 
de manera que ja no cal desplaçar-se 
al Masnou per passar la consulta mè-
dica. En els propers mesos està pre-
vist incorporar un equip de pediatria 
que visitarà una tarda a la setmana i 
que permetrà millorar l’atenció pedi-
àtrica, que ara només es fa dimarts 
al matí. 

També s’ha potenciat la tasca co-
munitària de les infermeres. L’equip 
format per Amaia Asenjo, Berna Zafra 
i Maria Dolors Ros, a més de dur a 
terme el control de les malalties crò-
niques més freqüents, ha començat a 
fer xerrades d’informació i millora de 
l’autocontrol adreçades a aquests paci-
ents. El centre disposarà properament 
d’un aparell per realitzar espirometries 
que facilitarà l’atenció sanitària de les 
malalties pulmonars. 

Per demanar cita prèvia cal trucar 
al telèfon 902 11 14 44. Al telèfon del 
CAP (93 555 03 54) només s’atenen 
les urgències i les consultes a domicili 
dins de l’horari d’atenció al públic, que 
és de 8.30 a 20h. 

El Servei d’Atenció Domiciliària  (SAD) 
va atendre l’any passat 64 usuaris i 
usuàries, la qual cosa suposa un in-
crement del 166% respecte del nom-
bre de persones ateses el 2007, que 
van ser 24. També han augmentat les 
assistències rebudes pels usuaris que 
han passat de 44 a 92 prestacions 
d’atenció personal i cura de llar, neteja 
i àpats a domicili. 

L’augment d’usuaris està motivat, 
principalment, per l’ampliació i millora 
del servei que es va dur a terme a co-
mençament d’any quan es va adjudicar 
la gestió del servei a la Fundació Ger-
mans Aymar i Puig i es va dotar de més 
recursos econòmics per part de l’Ajun-
tament. En concret, el 2008 es van 
destinar a aquest servei 114.000€, el 
triple de l’exercici anterior. 

El SAD és un servei assistencial in-
dividualitzat, preventiu i rehabilitador, 

adreçat a totes aquelles persones que 
tenen un nivell de dependència funci-
onal o  psíquica, i que pretén també 
donar suport a les seves famílies. Del 
total de persones ateses durant 2008, 
el 69% són dones i el 31% homes. 
La  majoria són gent gran (75%), però 
també hi ha que pateixen trastorns 
mentals o demències (20%), famílies 
(3%), adults dependents (1%) i ma-
lalts terminals (1%). 

Més de la meitat dels 92 serveis 
prestats han estat d’atenció personal 
i cura de la llar. Les treballadores fa-
miliars han esmerçat en aquesta feina 
5.677 hores per atendre les 55 per-
sones que han requerit aquesta assis-
tència. El servei d’ajut de neteja de la 
llar ha donat cobertura a 26 usuaris, 
amb un total de 907 hores treballades, 
mentre el que servei d’àpats a domici-
lis ha beneficiat 11 persones i ha supo-

sat 3.035 hores de treball. 
A finals de 2008 hi havia 93 per-

sones ateses pel servei de teleassis-
tència, que consisteix en un terminal 
connectat a una central d’alarmes. 

Les dones grans són les principals usuàries del SAD. 



8 EL FULL

Licitades les obres de reforma de Can Magarola 

L’Ajuntament ha iniciat els tràmits per 
executar les obres de reforma a la ma-
sia de Can Magarola que han de millorar 
l’accesibilitat i el funcionament de l’edi-
fici, així com garantir-ne la conservació 

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

El PIJ deixa l’Àgora i es trasllada
a l’edific annex a l’Ajuntament 
El Punt d’Informació Juvenil (PIJ) 
es trasllada de l’Àgora a la planta 
baixa de l’edifici annex a l’Ajun-
tament, a la cèntrica Plaça de 
l’Ajuntament. Com a conseqüència 
d’aquest trasllat, el PIJ romandrà 
tancat al públic del 2 al 16 de 
març, data prevista per a l’obertu-
ra de les noves dependències. A la 
nova ubicació els horaris de servei 
es mantenen igual, és a dir, de di-
marts a divendres de 16 a 20h i 
dilluns de 10 a 14h. 

Canvis a Educació i Participació
Marta Giralt substitueix Jaume 
Ponsa al capdavant de l’àrea d’Edu-
cació. L’àrea de Participació passa 
a Alcaldia. Ponsa continua com a 
regidor de Joventut i Administració 
i assumeix Gestió Interna. 

Les obres estan encaminades a millorar l’accesibilitat, garantir la conservació i evitar-ne el deteriorament. 

i evitar-ne el deteriorament. La Junta 
de Govern Local va aprovar al gener el 
projecte de reformes parcials redactat 
per l’arquitecte Salvador Oliveras i ja ha 
obert el procés per adjudicar les obres.  

Més de 1.000 alumnes participen 
en el programa ‘Anem al teatre’ 

Els treballs contemplen actuacions 
de reforma i reconstrucció d’una cober-
ta; de millora i consolidació de l’entorn 
de la masia; d’adaptació de recorreguts 
alternatius a l’entrada principal de l’edi-
fici per adequar nous espais funcionals 
amb accessos independents; de cons-
trucció de serveis al celler i al primer 
pis per tal que les dues plantes puguin 
desenvolupar activitats independents 
de la resta de l’edifici; així com d’altres 
actuacions menors d’acabats.

El projecte incorpora altres actuaci-
ons per tal de reforçar el paper del pati 
d’accés com a punt d’acollida d’activi-
tats individuals i de grups, ja sigui al 
celler o a les dependències existents 
del primer pis.

A més s’establiran recorreguts en 
rampes que garanteixin l’accés adaptat 
a les plantes soterrani i primera des del 
pati central.  

El pressupost d’execució serà finan-
çat amb una subvenció de 400.000€ 
atorgada pel Govern de l’Estat.

L’Ajuntament ha renovat amb la Dipu-
tació el protocol d’adhesió al programa 
Anem al teatre fins al curs 2011-2012. 
La iniciativa s’adreça a l’alumnat d’edu-
cació infantil, primària i secundària i té 
com a objectius despertar l’interès pel 
teatre, la música i la dansa, i educar 
la sensibilitat artística dels joves i dels 
infants. El programa ofereix als centres 
docents la possibilitat d’assistir en hora-
ri escolar a espectacles de teatre, dansa 
i concerts de música que es realitzen a 
diferents teatres de la comarca. Al llarg 
d’aquest curs, més d’un miler d’alum-
nes assistiran a algun dels set especta-
cles inclosos en el programa d’enguany. 

L’Ajuntament també ha renovat fins 
al curs 2009-2010 l’adhesió al progra-

ma Teatre en l’educació, una activitat 
que convida l’alumnat de secundària 
a reflexionar sobre problemàtiques di-
verses a partir de les situacions que 
plantegen personatges teatrals. Més de 
200 alumnes han assistit a les sessi-
ons programades aquest curs - amb els 
títols de Jugo jo, Compte amb mi i I 
ara què- que s’han dut a terme en els 
instituts de secundària.

L’Ajuntament aporta 2.800€ per 
finançar aquestes dues activitats, que 
compten amb aportacions de les àrees 
de Cultura i Educació de la Diputació. 
Els alumnes es fan càrrec del pagament 
de les entrades, que són a preus redu-
ïts, i els centres educatius assumeixen 
el transport.

···································································································
La intervenció permetrà adequar espais funcionals amb accessos independents.

···································································································
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L’Ajuntament convoca beques 
per realitzar estades solidàries 

L’Ajuntament vol donar un pas més 
en les accions de cooperació interna-
cional que duu a terme des de 2006, 
destinant-hi el 0,7% dels ingressos 
del pressupost municipal, promovent 
la cultura de la solidaritat a través de 
la convocatòria de beques per realitzar 
estades solidàries. Amb aquestes be-
ques es pretén donar l’opció als veïns i 
veïnes d’Alella de participar en una de 
les estades solidàries que organitzen 
les ONG per tal de conèixer en primera 
persona la realitat del món i, especial-
ment, la dels països que són víctimes 
de les relacions econòmiques injustes, 
i compartir l’experiència després amb 
la resta de la població d’Alella. 

Sessió informativa l’11 de març 
Per explicar a la població la nova pro-
posta de cooperació, l’Ajuntament con-
voca una sessió informativa el dime-
cres 11 de març a les 20h a la Sala de 
Plens. En aquesta sessió es donaran a 
conèixer les bases de la convocatòria 

Més d’una seixantena de persones van 
participar el passat 15 de febrer en la 
plantada d’arbres que es va dur a ter-
me a l’antiga pedrera d’Alella Parc. S’hi 
van plantar 200 plançons de sureres, 
alzines i pins pinyoners. A l’acte van 
participar voluntaris de les seccions lo-
cals d’Alella, Martorelles, Santa Maria 
de Martorelles, Vallromanes i Tiana, 
de l’ADF La Conreria, i de les ADF Alt 
Maresme i Teià. Els voluntaris van des-
brossar i netejar prèviament l’espai i 
van preparar els sots amb l’ajuda d’una 
perforadora perquè els veïns i les veï-
nes poguessin plantar els plançons. Fa 
dos anys es van plantar 250 exemplars 
en aquest indret. 

i els detalls de les estades solidàries 
(que també es podran consultar a tra-
vés del web www.alella.cat). A la reu-
nió participarà l’ONG Cooperacció, que 
és l’encarregada de les dues estades 
subvencionades enguany per l’Ajunta-
ment per anar a El Salvador. Hi poden 
optar les persones majors de 21 anys 
que portin dos anys o més empadrona-
des al municipi.

···································································································
La iniciativa vol promoure la cultura de la solidaritat a partir d’una aproximació 
en primera persona a la realitat del món. 

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

Homenatge a Neus Català a Alella
Alella recordarà les dones catala-
nes víctimes de l’extermini i la re-
pressió del nazisme en ocasió dels 
actes de celebració del Dia Inter-
nacional de les Dones. Per al dis-
sabte 7 de març a les 17.30 hores 
s’ha programat una tertúlia-debat a 
Can Lleonart en la qual està previs-
ta la participació de Neus Català, 
l’única supervivent 
catalana del camp 
de concentració nazi 
de Ravensbrück. 
Sota el títol: Dones 
i resistència: repu-
blicanes als camps 
nazis, l’acte anirà a 
càrrec de Teresa del 
Hoyo, presidenta de 
l’Amical de Ravens-
brück, i de Mar Tra-
llero, autora del llibre 
La dona antifeixista a 
Europa. El diumenge, 
8 de març a partir de les 12.30h, 
en el Pati de Can Lleonart es farà 
la lectura del manifest institucio-
nal, seguida de l’espectacle Què 
ha passat amb els nostres drets?, 
una acció teatral que escenifica els 
canvis en els drets i deures de les 
dones catalanes al llarg de la histò-
ria més recent, a càrrec de Lapsus 
espectacle.

Portes obertes al Jutjat de Pau
Varies decenes de persones van 
assistir el passat 21 de febrer a la 
jornada de portes obertes de les no-
ves instal·lacions del Jutjat de Pau, 
ubicades al carrer de Santa Teresa. 
Al mateix edifici també s’han instal-
lat la Polifònica Joia, l’Associació 
Dones Solidàries i la redacció de la 
revista Alella. 

L’Ajuntament obre un canal amb 
vídeos d’Alella a Youtube 
L’Ajuntament ha habilitat un canal 
amb vídeos de la població a Youtu-
be. Podeu veure les imatges a través 
de www.youtube.com/alella. 

Deu parelles lingüístiques
Enguany s’han formalitzat deu pa-
relles lingüístiques que practicaran 
converses en català per tal de mi-
llorar-ne el nivell.

Plantada d’arbres a la pedrera 

54.000 euros per a cooperació 

Alella aportarà enguany 54.000 euros a coope-
ració internacional que es destinaran a finançar 
projectes de desenvolupament, estades solidà-
ries i campanyes de sensibilització. La convo-
catòria per presentar les sol·licituds als ajuts a 
projectes al desenvopulament es va obrir a finals 
de febrer i finalitza la primera quinzena d’abril. 
Podeu consultar les bases de la convocatòria a 
www.alella.cat. 

···················································································································································································································································
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Ricard Aymar reobre Can Manyé 
amb una reflexió sobre la mort 

Alella es difressa

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

Fe d’errades
La imatge del pessebre elaborat per la 
Residència Els Rosers, que va obtenir el 
primer premi en la categoria d’entitats, 
és aquesta i no la fotografia publicada 
en l’edició anterior d’El Full. 

El 21 de març, jornada de portes
obertes a Can Lleonart
Can Lleonart ofereix a la població 
un tast de les activitats que organit-
za en una jornada de portes obertes 
programada per al dissabte 21 de 
febrer. Des de les 9 del matí a les 
10 de la nit es faran activitats ober-
tes a tothom, com tallers (de tai-txi, 
ioga, cuina o jardineria, entre d’al-
tres), exposicions de treballs fets 
als cursos, tast de vins, actuacions 
musicals o projecció de cinema. 
Més informació a www.canlleonart.
com i www.alella.cat. 

La biblioteca lliura la panera 
cultural a la usuària més lectora 

La Biblioteca Ferrer i Guàrdia va 
lliurar el passat 29 de gener la 
panera cultural.  La usuària gua-
nyadora va ser Montserrat Serret 
Lázaro, que és la persona que més 
documents va demanar en préstec 
entre l’1 i el 22 de desembre. 

XXVI Mostra Literària del Maresme 
El 20 de març acaba el termini per 
presentar les obres de prosa i po-
esia a la XXVI Mostra Literària del 
Maresme. Consulteu les bases de la 
convocatòria a www.alella.cat.

···································································································
L’artista alellenc exposa fins al 14 de març escultures i l’obra gràfica original 
del seu llibre (-a), dedicat a la seva germana Ana Belda.

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

L’espai d’art Can Manyé comença una 
nova etapa i ho fa amb una expo-
sició amb el segell d’un artista local 
amb projecció internacional. Ricard 
Aymar reobre aquest 
equipament cultural, 
que ha passat a ser 
gestionat directament 
per l’Ajuntament, amb 
una reflexió sobre la 
mort i la vida que té 
forma de llibre i que 
és un homenatge a la 
seva germana, l’artis-
ta Ana Belda (good-
boy), assassinada fa 
tres anys al Brasil. 

L’exposició mos-
tra la recopilació de 
dibuixos originals creats per l’artista 
exclusivament per al llibre (-a) i és 
també la presentació d’aquest projec-
te editat per 100 Titres. L’obra gràfica 
d’Aymar està acompanyada d’un po-
ema de Gregor Ash. Dedicada a Ana 
Belda, l’obra és un treball personal de 

recerca introspectiva i emotivitat tàctil 
en la qual l’artista reflexiona sobre la 
mort, en una acurada edició realitzada 
a cavall entre Barcelona, Brussel·les i 

Brooklyn (Nova York). 
El llibre, que es 

presenta en aquesta 
mostra, és el punt de 
partida de l’exposició, 
que duu el mateix tí-
tol (-a), com a símbol 
d’enyorança envers 
l’artista desapareguda. 
La mostra es compon 
d’obres sobre paper i 
està acompanyada de 
diverses escultures de 
l’autor. 

L’exposició arriba 
a Alella després de ser exposada du-
rant un mes a la sala Xina A.R.T de 
Barcelona. Es pot visitar a Can Manyé 
fins al 14 de març. Està oberta al pú-
blic dimecres, dijous i divendres de 17 
a 21h, dissabte de 11 a 14h i de 17 a 
21h, i diumenge de 12 a 14h.
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ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA Confiança traïda

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Instància dirigida al regidor de governació Josep M. Seres 

Instància que presenta el Grup Municipal de CIU di-
rigida al Regidor de Governació d’Alella , Josep Mº 
Seres,  perquè contesti per escrit , en temps i forma, 
les preguntes que ha continuació se li formulen amb 
relació a la camera de video-vigilància instal·lada 
en el semàfor de la Rambla d’Àngel Guimerà.

1.Dades anuals de la sinistralitat (vianants i 
cotxes) que presenta aquest punt de la via en els 
darrers tres anys.

2.Nombre de denuncies formulades per la Po-
licia Local per no respectar l’esmenta’t semàfor en 
vermell- i invasió del pas de vianants-, amb indica-
ció del nombre anual d’expedients incoats, nombre 
i classe de sancions imposades, amb la seva quan-
tia i el corresponents punts descomptats, referit tot 
als 3 anys anteriors a la posada en funcionament 
de la camera( 2006,2007 fins el 22 d’octubre del 
2008)

3.Fonament jurídic aplicat per discriminar entre 
les sancions imposades per no respectar el semàfor 
en vermell, a algunes de les quals, segons es diu, 
no se’ls aplicarà la pèrdua de punts que marca la 
normativa ( “la pèrdua de punts afectarà únicament 
a les noves infraccions i tots aquells expedients que 
aleshores segueixin oberts” segons informa el Full 

nº 247 del mes de febrer)
4.Base legal i criteris sobre es quals s’ha fona-

mentat la següent actuació municipal:
 1.Posada en funcionament de la camera de vi-

deo-vigilància el 22 d’octubre 
del 2008 sense preavís ni període d’informació 

publica.
2.Posterior inactivitat temporal del funciona-

ment de la camera de control: a 
Partir del 18 de desembre de 2008, fins mit-

jans de febrer 2009, s’ha obert un període “des-
tinat a contactar amb els denunciats del municipi 
per informar-los del funcionament i la mecànica del 
procediment” deixant inactiva la camera per aquest 
motiu ( segons s’informa en el Full nº 247 del mes 
de febrer)

3.Reactivació del funcionament de la camera a 
efectes sancionadors a 

Partir de mitjans de febrer ( informació del nº 
247 del Full de febrer)

El nostre Grup Municipal ha presentat un se-
gona instància que podeu trobar publicada en la 
nostra web www.ciu.cat/alella i les darreres noticies 
que s’hagin produït en el nostre poble. 

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

El 2 de març s’obre el termini de sol·licituds per 
optar als habitatges socials de lloguer de Cal Doc-
tor. La promoció d’habitatge públic més important 
que s’ha fet mai a Alella arriba en un moment de 
necessitat extrema. El govern liderat per ERC+La 
Garnatxa va posar-ne els fonaments amb la presa 
de quatre decisions a cavall de 2003-2005:

1) Modificar el planejament vigent i incrementar 
la xifra d’habitatges inicialment prevista -de 49 a 61- 
per ampliar al màxim el número de beneficiaris.  

2) Apostar per la modalitat de lloguer, sota les 
premisses que el sòl és un bé escàs i que l’adminis-
tració ha d’intentar garantir el dret dels ciutadans a 
un sostre digne, i no necessàriament a la propietat. 
L’opció de lloguer té altres avantatges: assegura la 
titularitat pública del sòl, n’estimula la rotació i per-
met actuar contra el frau i la picaresca a través de 
les revisions periòdiques del contracte.  

3) Signar un conveni amb la Generalitat, la 
qual cosa garantia l’efectivitat dels punts anteriors 
-a diferència dels operadors privats-, i adscriure la 
promoció a les bases d’una convocatòria de règim 
general. Aquest fet permetrà que hi puguin concór-
rer persones d’edat i condicions diverses.

4) Coordinar el procés d’adjudicació dels pisos 
de Cal Doctor amb la reconversió en vivenda adap-
tada per a gent gran dels vuit habitatges de lloguer 
que ja existien al carrer de les Heures. 

Durant aquests anys, ERC+La Garnatxa ha co-
ordinat pacientment la interlocució, la tramitació 
administrativa i la supervisió de les obres. El passat 
mes de setembre, a punt d’enfilar la recta final del 
procés, es va confiar l’elaboració de les bases d’ac-
cés al Consell Municipal de l’Habitatge Social, que 
ha fet una bona feina. El Consell debat i proposa, 
però correspon a la Generalitat aprovar els requisits 
finalment exigibles. Doncs bé, COR-Amor per Alella 
i Gent d’Alella han fet públiques, a través d’El Full i 
del correu electrònic, dades i informacions quan en-
cara no havien estat validades per la Generalitat, a 
risc de ser parcials i imprecises, com així ha estat.

COR-Amor per Alella i Gent d’Alella han actuat 
amb absoluta deslleialtat cap a la resta de grups, 
posant en entredit la seva pròpia fiabilitat, capacitat 
i honestedat per al treball en equip i demostrant, un 
cop més, que són capaços de tot amb l’objectiu de 
ser els primers a dir les coses –qualsevol cosa, cer-
ta o no- per tal d’esgarrapar vots i fer bullir l’olla. 

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  Alella: denominació d’origen i multes 

AMOR PER ALELLA, C.O.R. Per què no tenim agents cívics?

Alella ja és coneguda no només per ser capital de 
la nostra DO en vins sinó també per les multes de 
la càmera. PP i CIU hem insistit a l’Alcalde perquè 
reconsiderés tot el conflicte generat i la resposta ha 
estat la de mantenir la càmera amb totes les defici-
ències que creiem té. Diu que les irregularitats són 
interpretables legalment. Per això, hem sol·licitat, 
per primera vegada en la història democràtica 
d’Alella, la compareixença del Regidor socialista, 
impulsor de la càmera, en Ple per contestar a totes 
les qüestions que se li formulin. Hem demanat infor-
mes del Secretari i de la Interventora per a conèixer 
si els procediments d’adjudicació dels contractes de 
la càmera s’adeqüen a la legalitat, i per a conèixer 
el cost de l’adjudicació digital de l’Alcalde. Volem 
saber si els punts es retiren a tots o només a al-
guns. Els veïns tenen dret a conèixer com es gestio-
na aquest Ajuntament, a saber si s’aplica la llei per 
igual,  a saber quant ens costa la càmera, a saber si 
l’actuació de l’equip de govern es fa des de la lega-
litat. La crisi afecta a tots i tots hem de prendre les 
mesures per superar-la. Els Ajuntaments també són 
víctimes de la crisi i d’un sistema de finançament 
deficient que des del PP hem demanat revisar, però 
no és de rebut que les arques municipals es vulguin 

sanejar mitjançant un exercici desproporcionat de la 
disciplina vial. De resultar irregular o il·legal la cà-
mera, resultaria inadmissible i s’haurien d’assumir 
responsabilitats. El soci socialista del govern muni-
cipal sembla obstinat a erosionar el rèdit electoral 
obtingut per l’Alcalde a l’implementar les sancions. 
La indisciplina vial mereix sanció però sempre cal 
buscar alternatives per als veïns. Si es decideix aca-
bar amb la tolerància en els estacionaments han 
de suggerir-se nous espais en els quals poder es-
tacionar.

Javier Berzosa, regidor del grup municipal del PP

Tel: 93 540 82 47
freixescs@alella.cat

La crisi ja té els seus efectes a la nostra vila. El crei-
xement del nombre d’aturats al poble comença a 
ser una realitat i hem de trobar fórmules per soluci-
onar un problema que, segons preveuen els experts, 
cada vegada serà més greu. Una d’aquestes píndo-
les per esmorteir el problema podria ser la proposta 
d’un nou Pla d’Ocupació per part de l’Ajuntament. 
La idea és que el Consistori contracti gent del poble 
que està a l’atur per tal que es pugui reincorporar al 
món laboral exercint d’agent cívic.

Els Plans d’Ocupació són concessions de sub-
vencions atorgades per la Generalitat de Catalunya 
per a projectes municipals destinats a la contrac-
tació de treballadors desocupats per tal que facin 
l’execució d’obres i serveis d’interès general i social. 
Aquest és el cas dels agents cívics que proposem 
des del partit del COR amb la intenció que l’Ajunta-
ment en prengui bona nota.

En termes generals, les funcions que porten a 
terme els agents cívics són: informar en referència 
als animals domèstics pel que fa a la normativa de la 
recollida d’excrements i el cens; controlar i orientar 
en relació als residus urbans, les pautes de selecció 
i reciclatge d’aquests tant en l’àmbit dels particulars 
com dels petits comerços o dels grans generadors, 

feines de vigilància i control dels mercats ambulants 
del municipi en qüestions de selecció i reciclatge 
de residus; aparcaments, tasques de consciencia-
ció cívica; supervisió de l’adequada utilització de la 
via pública, observació del compliment de la nor-
mativa corresponent tant per part dels particulars 
com de les obres públiques i privades; difusió de 
les diferents campanyes informatives del municipi; 
actuar de vincle entre administració i ciutadà sobre 
els diferents suggeriments de millora del municipi; 
detecció d’actes vandàlics contra el mobiliari urbà i 
la via pública i control de la contaminació acústica. 
La tasca de l’agent cívic té una funció dissuasòria i 
de sensibilització i sempre se cercaran la complici-
tat i la col·laboració del ciutadà.

L’objectiu és aconseguir implicar els alellencs en 
la responsabilitat de tenir un poble més net, més 
sostenible i més habitable i, a la vegada, crear un 
espai més agradable per passejar. L’ideal seria dis-
posar d’agents cívics tant per al poble com per a 
les diferents urbanitzacions d’Alella. Són ja un gran 
nombre de municipis els que disposen d’agents cí-
vics i tots coincideixen a destacar la bona rebuda 
que els han dispensat fins ara els ciutadans.

Tel: 667 18 25 23
berzosahf@alella.cat
www.popularsbcn.
com/alella 
www.javierberzosa.
blogspot.com
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA L’Educació per a la Ciutadania 

GENT D’ALELLA Governant d’esquenes a la gent 

Tel: 615 844 719
seresijm@alella.cat

La comunitat escolar i el col·lectiu educador està 
travessant  un camí convulsionant pels debats que 
proporcionen les propostes de canvis legislatius en 
matèria d’educació. Afortunadament i per poder 
seguir endavant, el Tribunal Suprem ha rebutjat la 
possibilitat d’objectar l’assignatura d’Educació per 
a la Ciutadania al considerar-la necessària per la 
formació democràtica i sense atemptar al dret dels 
pares a elegir la formació moral del seus fills. Un 
programa educatiu que té per objectiu promoure el 
desenvolupament dels valors democràtics afavorint 
el coneixement dels drets, l’educació per la pau i 
la solidaritat, la importància de la participació i el 
compromís dels joves en la societat.  Però com pot 
resultar tant pervers educar parlant de la Declara-
ció Universal del Drets Humans i els valors recollits 
a la Constitució Espanyola?

La sentencia hauria de posar i final a la falsa 
polèmica impulsada per organitzacions ultraconser-
vadores properes als sector radicals de la Conferen-
cia Episcopal i al PP que han utilitzar l’assignatura 
com armament contra el govern minant l’educació, 
creant incertesa a famílies i alumnes, sobre tot a 
València que, en un esperpèntic exercici, imparteix 
el temari en anglès. Aquells que varem estar edu-

cats en la “generació del espíritu nacional”, sectari 
i dogmàtic en uns rancis tòpics antiliberals i anti-
democràtics plens de mentides històriques, estem 
d’enhorabona pensant en el futur del nostres fills. 

Tots ells podran aprendre que el diàleg es la 
solució als conflictes, què es la igualtat de gène-
res, a saber combatre la xenofòbia i el racisme, 
a descriure la pluralitat política  nacional, cultural 
o lingüística lluny d’autoritarismes, a analitzar les 
ideologies sense sectarismes ni dogmes doctrinals 
imposats.

Crec que em tornat a guanyar altra batalla a 
aquells que no varen dubtar en beneir el nacional-
catolicisme del cató franquista obligatori i que ara 
protesten per educar a la joventut en la tolerància 
respectuosa.

I, com ja es habitual quan una sentència els 
resulta desfavorable, encara que sigui del més alt 
tribunal, volen recorre al·legant totalitarisme moral 
contra la fe cristiana. Quina barra ¡ Mentrestant els 
suggerim que no facin migdiada i optin per un terà-
pia intensiva de flexions cerebrals, molt de moda, 
per cert, en programes de gent gran.
 

La reacció de l’Alcalde arran de la polèmica per la 
instal·lació de la càmera i per l’allau d’infraccions és 
un indici clar del desgast al que l’estan conduint les 
seves pròpies decisions. Ara be, la manera en que 
s’ha adreçat a la ciutadania és una vergonya. Sembla 
que aquest govern no te alternatives que no passin 
per la repressió, l’escesiva reglamentació, la burocrà-
cia i la sanció. 

L’actual govern és presoner de les dinàmiques 
dels partits polítics. Un cop s’ha assolit el poder es 
tracta d’anar aguantant, o perquè fas del seu exercici 
el teu modus vivendi, o perquè has de rendir comptes 
amb el partit que t’ha “avalat”. Fins ara se’n ha sortit 
pactant primer amb el PP i després amb el PSC, però 
ara l’evidència de que està governant d’esquenes al 
poble és massa forta i veurem sacrificis per justificar 
el que és injustificable.

Des del nostre punt de vista l’Ajuntament ha de 
servir als alellencs, i la ciutadania ha de prendre i 
defensar la seva responsabilitat, els seus drets i els 
seus deures. A partir d’aquí, esforcem-nos per fer-ho 
be i rectifiquem els errors.

Les paraules podran ser més o menys amables, 
però els fets, son els que son. I com ens deia un amic, 
“mentida ve de ment” i la reflexió que acompanya 

aquesta afirmació és que podem posar en dubte les pa-
raules que escoltem o llegim però no allò que sentim.

Recordeu el cas de la Joana García, monitora al 
poliesportiu municipal durant 16 anys?. Els fets ens 
han donat la raó: L’Ajuntament ha hagut de reco-
nèixer l’acomiadament improcedent i indemnitzar-la 
amb 18.000€. No és cap victòria: els diners són 
públics, la família de la Joana s’ha trobat amb una 
situació d’indefensió total durant mesos i el joc brut 
ha guanyat la partida. És clar que aquesta manera 
de fer no deu tenir res a veure amb els valors que 
promulgarem quan el 8 de març celebrem el Dia In-
ternacional de la Dona, veritat?

Mercè Marzo, regidora del grup municipal Gent d’Alella. 

Tel. 93 555 23 39
mercemarzo@
gentdalella.cat
http://mercemarzo.
blogspot.com/
www.gentdalella.cat
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gener de 2007. Aquesta quantitat serà destinada a finançar 
tres projectes: el projecte executiu d’urbanització del tram C 
de la riera d’Alella (1.217.037€); el projecte d’enjardina-
ment de l’àrea esportiva del carrer de Pau Vila (284.248€); 
i el projecte de reconstrucció de mur de contenció de l’avin-
guda de Ferran Fabra (91.222€).
Aprovat amb el vot favorable d’ERC+LG, CiU, COR, PP i 
PSC i l’abstenció de Gd’A. 

ACORDS DEL PLE
 
  Aprovat el projecte d’urbanització del tram C de la riera, 
comprès entre els carrers de les Heures i Marià Estrada. 
El Ple va aprovar provisionalment el projecte d’urbanització 
de la superfície de la riera (tram C). El projecte, redactat 
pels equips Martínez Lapeña-Torres i Batlle i Roig Arquitec-
tes, preveu reconvertir en passeig el tram de riera comprès 
entre els carrers de les Heures i Marià Estrada, amb una 
superfície total de 6.930 m2 i prop de mig quilòmetre de 
llargada (475m). El passeig estarà dividit en un part de sau-
ló per a vianants, al costat de la carretera, i un vial de servei 
que permetrà l’accés a les finques existents i un carril bici. 
El cost d’aquesta actuació està valorada en 1,2 milions 
d’euros, que seran finançats a través del Fons Estatal d’In-
versió Local.
Aprovat per unanimitat.  

 Aprovades les inversions del Fons Estatal d’Inversió Local 
al municipi.
El Ple extraordinari va aprovar les inversions aspirants a ser 
finançades pel Fons Estatal d’Inversió Local. Aquest fons ex-
traordinari atorga al municipi un màxim de 1.592.540 eu-
ros, atenent a la població empadronada al municipi a 1 de 

PLE EXTRAORNARI DEL 16 DE GENER DE 2009   (Per a més informació, consulteu l’acta de la sessió plenària en el web www.consensus.cat/alella)

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

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

ÀGORA PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
93 540 72 45 

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55

CASAL DE JOVES CAN GAZA
93 540 85 17

CENTRE CULTURAL CAN LLEONART
93 540 40 24 

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
93 555 55 09

POLIESPORTIU ABELARDO VERA
93 540 19 93

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

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

JUTJAT DE PAU
93 555 82 05
Dl. dc. dj. i dv. de 9 a 13h

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: MARÇ

Si voleu informació sobre 
els torns de guàrdia de 

les farmàcies del Masnou, 
truqueu als telèfons:

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

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

· contestador automàtic ·

CALENDARI DEL CONTRIBUENT GENER - FEBRER - MARÇ 2009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Propera estada de la deixalleria mòbil a Alella: 
Del 3 al 8 de març i del 31 de març al 5 d’abril
A la Riera Principal, entre Can Vera i el carrer Charles Rivel.
Horari: de dimarts a dissabte de 10.30 a 13.30h i de 16 a 19.30h 
i diumenge de 10 a 13.30h. Dilluns tancada.

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

Acords del ple

Telèfons d’interès 
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Agenda d’activitats

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Club de lectura: La larga vida de Marianna Curia, de Dacia Maraini 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 5 de març

1 DE MARÇ: CALÇOTADA JOVE

 Dia Internacional de la Dona 
Dissabte 7 de març
17.30h a les Golfes de Can Lleonart
Dones i resistència: republicanes als camps nazis, a càrrec de Teresa 
del Hoyo, presidenta de l’Amical de Ravensbrück, i Mar Trallero, au-
tora del llibre La dona antifeixista a Europa. Comptarem amb la 
presència de Neus Català, l’única supervivent catalana del camp de 
concentració de Ravensbrück.
Diumenge 8 de març
12.30h al Pati de Can Lleonart
Lectura del manifest institucional. Espectacle: Què ha passat amb els 
nostres drets?, a càrrec de Lapsus. 
Organitza: Ajuntament d’Alella
Dissabte 7 de març
21h Masia Mas Coll
XIII Sopar-ball del Dia Internacional de la Dona. Preu sòcies 10 euros.  
Inscripcions i pagament: La Caixa of. 220 d’Alella fins al 3 de març. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella
Diumenge 8 de març
11.30h a Can Lleonart
Presentació del llibre 128 dies a la presó durant la guerra civil d’Àn-
gels Ester.  Acte d’homenatge pòstum a la seva autora. 
Organitza: Associació Dones Solidàries d’Alella

Can Manyé. Del 20 de març al 4 d’abril
Mostra que recull els treballs d’artesania finalistes del concurs de les 
icones turístiques d’Alella, Teià i El Masnou.
Consultar els horaris a www.alella.cat 
Organitza: Ajuntament d’Alella i Artesania de Catalunya

Exposició: Les empremtes d’Alella, Teià i El Masnou 

Can Manyé. Del 27 de febrer al 14 de març
Presentació del llibre (-a) i exposició d’obres sobre paper i escultures. 
Una reflexió sobre la mort i la vida, dedicada a la memòria de l’artista 
Anna Belda (Goodboy). 
Horari: dimecres, dijous i divendres de 17 a 20h; dissabte de 11 a 
14h i de 17 a 21h; diumenge de 12 a 14h.
Organitza: Ajuntament d’Alella

(-a), exposició de Ricard Aymar

20h Can Lleonart
Tertúlia: Agatha Cristie, una vida entre l’arqueologia i els assassinats
A càrrec de Felip Masó, arqueòleg.
Organitza: Ajuntament d’Alella
20.30h Casal d’Alella
Presentació pública de les normes d’accés als HPO de Cal Doctor.
Organitza: Consell Municipal de l’Habitatge Social 

Dijous 12 de març

22h Plaça de l’Ajuntament
Activitat infantil: Dansim, Dansam
Espectacle per a tota la família, a càrrec de Cavall de Cartró. 
Organitza: Ajuntament d’Alella
18h Les Golfes de Can Lleonart
Concert de presentació del CD d’eräse, grup guanyador de la Beca per 
a Nous Músics 2007. 
Organitza: Ajuntaments d’Alella, del Masnou i de Teià

Dissabte 14 de març

17h Casal de la Gent Gran de Can Gaza
Tertúlia: Medicaments, ús i abús
A càrrec de Mercè Laborda, membre del Col·legi de Farmacèutics.
Organitza: Ajuntament d’Alella i Diputació de Barcelona

Dimecres 18 de març

20h Can Lleonart
Cinema: La pasión de Camille Claudel (França, 1987)
Dirigida per Bruno Nuytten, la pel·lícula reprodueix la trajectòria artís-
tica i vital de l’escultora i l’ambient del París de final del segle XIX.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dijous 19 de març

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Patrícia Gabancho presentarà el seu llibre Crònica de la Indepen-
dència. 
Organitza: CAL-Alella
21.30h Restaurant Can Flo
Sopar amb l’escriptora Patrícia Gabancho. 
Preu del sopar: 15 euros. Cal confirmar assistència abans del 16 de 
març al correu electrònic alella@cal.cat o al telèfon 678601710.
Organitza CAL-Alella.      

Divendres 20 de març

De 9 a 22h Can Lleonart
Jornada de portes obertes a Can Lleonart.  
Organitza: Ajuntament d’Alella
De 11 a 13h Pati de Can Lleonart 
II Mercat d’intercanvi. Podeu portar les coses que ja no necessiteu.  
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dissabte 21 de març

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
L’hora del conte: Contes de la lluna. Amb motiu de l’Any Internacio-
nal de l’Astronomia. A càrrec de l’Espina de la Sardina. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimarts 24 de març

19h Davant la plaça d’Antoni Pujadas
Sortida al TNC: L’Inspector, de Nikolai Godol.   
Versió lliure de Jordi Galceran, dirigida per Sergi Belbel.
Preu: 24€ (entrada + transport). Inscripcions: Fins al 18 de març
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimecres 25 de març

20h Can Lleonart
Tertúlia: Trastorns de la conducta alimentària (TAC). A càrrec de 
Josep Toro Trallero, professor emèrit de psiquiatria de la UB.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 26 de març

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Espectacle-recital: Amor, amor, catàstrofe, el desamor en la literatu-
ra catalana. A càrrec de Georgina Cardona (veu) i Pep Poblet (saxo).
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 27 de març

12h Pista d’skate. Activitats tot el matí. 
(a la Riera davant del c/ de Josep M. Folch i Torres)
Inauguració de l’skate-parc i exhibició d’skate.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Diumenge 29 de març

8.30h Davant del Sorli
Sortida cultural a Reus. Ruta del modernisme. Passeig pel centre de 
la ciutat. Obert a tothom. Inscripcions i pagament: La Caixa of. 220 
d’Alella, fins al 26 de març.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella.

Dimarts 31 de març



JORNADA 
DE PORTES OBERTES

A CAN LLEONART

dissabte 21 de març

tallers gratuïts i oberts a tothom
tai-txi

a peu per Alella
fotografia de paisatge

cuina
dansa del ventre

il.lusionisme
orquestres ‘Alella Viu la música’

cinema
tastavins

i durant tot el dia exposició dels treballs realitzats 
als tallers de patchwork i de restauració de mobles

(més informació a www.alella.cat i www.canlleonart.com)


