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Ara fa tres anys, vam ratificar en referèndum l’Estatut de 

Catalunya, després d’un ampli debat social i polític a casa 

nostra que va ser posteriorment retallat a Madrid. Alguns el 

consideràvem insuficient i hi vam votar en contra, però la 

majoria de votants el va aprovar i el vam fer nostre. Ara, dotze 

persones a Madrid poden acabar tombant el que el poble de 

Catalunya, però també el Congrés de Diputats espanyol, va 

aprovar.

L’actual situació econòmica fa que en aquests moments si-

guin més necessaris que mai els diners que els i les catalanes 

generem i aportem com a impostos a l’Estat. Ens caldrien 

aquests diners per prendre les mesures necessàries per trans-

formar el nostre model productiu i sortir-nos de la crisi sense 

perdre bous ni esquelles; per ajudar com cal aquells que més 

problemes estan patint, o simplement per proveir de franc els 

ordinadors als alumnes de 5è, com faran a Espanya. 

Cada any, entre 14.000 i 17.000 milions d’euros surten de 

Catalunya per no tornar mai més. Enguany, els veïns i veïnes 

d’Alella hauran ingressat a l’Ajuntament 5 milions d’euros: la 

meitat del pressupost municipal. 

El 2007, aquests mateixos veïns van aportar prop de 90 

milions d’euros a l’Estat espanyol en concepte d’impostos i 

seguretat social. 

Què no podríem fer si poguéssim gestionar aquests recur-

sos? Enlloc no està escrit que per viure a Catalunya calgui fer 

aquest sacrifici.

És per això que, dins de la legalitat vigent i de forma coordi-

nada amb altres pobles i viles, convido la ciutadania a orga-

nitzar-se per preguntar als alellencs i alellenques pel futur del 

nostre país a través de la celebració d’una consulta popular.
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Solució al punt negre de Guilleries 
···································································································
Finalitzen les obres de millora viària dels accessos al barri de Can Sors 
des de la carretera BP-5002. 
···································································································

La Diputació ha finalitzat aquest estiu 
les obres de millora viària a l’encreua-
ment de la carretera BP-5002 amb el 
carrer Guilleries. L’actuació, que és fruit 
d’un conveni signat per l’Ajuntament i 
la Diputació en el mandat anterior, ha 
permès de millorar la comunicació en-
tre els barris de Can Sors, d’una ban-
da, i La Gaietana i Mar i Muntanya, 
de l’altra, a través d’una passera per a 
vianants. La regulació semafòrica de la 
cruïlla pretén garantir la seguretat del 
trànsit i dels vianants en un entorn en 
el qual s’ha registrat una vintena d’ac-
cidents en els últims dos anys. 

Dos sentits
Les obres han comportat diferents in-
tervencions en el tram que va des de 
l’avinguda de Badalona fins a la benzi-

nera, al carrer Francesc Ferrer i Guàr-
dia. 

Inicialment, el projecte de la Dipu-
tació preveia convertir el carrer Guille-
ries en una via de sentit únicament as-
cendent, amb la voluntat d’eliminar el 
risc que entranyen els girs a l’esquerra 
en la incorporació a la carretera. En el 
decurs de les obres, però, s’ha optat 
per augmentar el nombre de fases se-
mafòriques i mantenir així els dos sen-
tits de circulació originals per descar-
regar de trànsit els carrers d’Emili Pòlit 
i Ferrer i Guàrdia, així com facilitar el 
gir dels vehicles articulats i l’accés a 
l’estació de servei. 

A més, s’ha aprofitat la coincidèn-
cia dels treballs per substituir l’antiga 
canonada d’aigua de fibrociment que 
creuava la riera per una de nova.

 

Millora de l’accessibilitat

En total, s’han instal·lat dotze semàfors per regular i canalitzar el trànsit, quatre dels quals funcionen a demanda de l’usuari i tenen com a objectiu vetllar per la seguretat 
dels nous p
La passera sobre la riera s’ha hagut de fer a nivell de la llera mitjançant sengles rampes, la qual cosa en limita la utilitat en cas de rierades, a instàncies de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, com a administració responsable del domini públic hidràulic.
En total, el cost global de la intervenció ascendeix a prop de 350.000€, que han estat finançats per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament.
La solució als accessos de Can Sors arriba sis anys després que l’Ajuntament presentés un informe sobre els punts conflictius de la carretera BP-5002 al seu pas pel 
terme municipal al Servei de Vies Locals de la Diputació, que n’és el titular. De fet, aquesta actuació s’afegeix al condicionament de la intersecció del Canonge amb un 
tercer carril d’espera que es va executar l’any passat.

Reunió de veïns i noves propostes
Coincidint amb l’entrada en funciona-
ment de la nova ordenació, el govern 
municipal va convocar a una trobada 
els veïns el passat 4 de setembre per 
valorar l’actuació i concretar possibles 
rectificacions o accions de millora que 
podrien afectar, per exemple, la visibi-
litat de la cruïlla o de la regulació de 
les graelles dibuixades al tram baix del 
carrer Guilleries. 

Per la seva banda, la Policia Local 
hauria plantejat, a petició d’alguns 
residents, la conveniència de prohibir 
la sortida a la carretera des del carrer 
Mediterrània i convertir-lo en un vial 
únicament d’accés per evitar el risc 
d’accidents. Aquesta nova regulació 
podria comportar també modificacions 
en el carrer Rosaleda.
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···································································································
El document fixa una demanda de 200 habitatges fins al 2013.

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

Alella ja disposa de Pla Local d’Habi-
tatge (PLH). El PLH es va aprovar ini-
cialment en el Ple municipal del 30 de 
juliol per unanimitat, després de dos 
anys de feina per part de l’equip re-
dactor. Aquest temps ha coincidit amb 
l’entrada en vigor de la Llei pel Dret a 
l’Habitatge, que ha donat rang norma-
tiu als plans sectorials d’habitatge. 

El PLH d’Alella té un horitzó tempo-
ral de 5 anys. És, per tant, el document 
de referència que ha de marcar les líni-
es d’actuació que s’hauran d’entomar 
per satisfer la demanda residencial del 
municipi i facilitar-ne l’accés als col-
lectius en risc d’exclusió. 

El document fa una diagnosi de 
l’oferta i la demanda actual d’habitat-
ge. Pel que fa a l’oferta, es constata un 
dèficit d’habitatges plurifamiliars, petits 
i de preus assequibles, i també de pi-
sos de lloguer. Només el 12% del parc 

El Ple aprova el Pla Local d’Habitatge 

La Generalitat va publicar el 14 de se-
tembre la llista definitiva d’admesos i 
exclosos en el procés d’adjudicació dels 
habitatges socials de lloguer de Cal 
Doctor. De les 242 sol·licituds presen-
tades inicialment, la Direcció General 
d’Habitatge n’ha admès 157 i 86 han 
quedat excloses de la convocatòria. 

Els interessats poden consultar les 
llistes en el tauler d’anuncis de l’Ajunta-
ment i en la pàgina web d’Adigsa: www.
adigsa.cat. A més, la Generalitat ha 
tramès a tots els sol·licitants una car-
ta notificant-los la seva situació. Contra 
aquesta resolució podran presentar re-
curs d’alçada en el termini d’un mes a 
comptar des de l’endemà de la notifica-
ció personal. Per això, el sorteig es farà 
un cop resolts els possibles recursos.

Llistes definitives de Cal Doctor 
·······················································································································································
El sorteig es farà un cop resolts els possibles recursos que presentins els solicitants que n’han quedat exclosos. 

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

d’habitatges té aquesta naturalesa. Pel 
que fa a la demanda, predomina la 
pròpia del municipi, especialment en 
el segment de l’obra nova plurifamiliar 
i de lloguer. La demanda externa s’in-
teressa bàsicament per l’habitatge plu-
rifamiliar del centre urbà i l’habitatge 
unifamiliar de preu elevat. 

La manca de correspondència en-
tre l’oferta d’habitatge i els perfils de la 
demanda situa prop d’un centenar de 
famílies en risc d’exclusió del mercat, 
principalment joves, separats i treba-
lladors extracomunitaris. 

En total, el PLH preveu una de-
manda potencial fins al 2013 de 200 
habitatges. D’aquests, entre 95 i 115 
haurien de tenir algun règim de pro-
tecció pública, i caldria descomptar-ne 
els 61 de lloguer de Cal Doctor i els 14 
dotacionals de la fàbrica de pintures i 
el carrer del Canonge.

Objectius i estratègies 

 Revisar el planejament general vigent, redac-
tant un nou POUM que estableixi nous sectors 
per generar reserves d’habitatge protegit i/o 
dotacional. 

 Destinar una part dels terrenys qualificats com 
a sistemes d’equipaments a la creació d’habi-
tatges dotacionals.

 Prioritzar l’habitatge assequible i protegit per 
garantir la diversitat de tipologies i cobrir la de-
manda dels diferents segments de població.

 Garantir diferents règims de tinença (compra-
venda, lloguer amb temporalitat diversa...).

 Impulsar la millora i rehabilitació d’habitatges.

 Recórrer a la mobilització del mercat de lloguer 
i a la rehabilitació, aplicant mesures incentiva-
dores per respondre a la demanda més urgent. 
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El Ple  dóna suport a les consultes 
populars per la independència 

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

La Diada aplega més de 300 
persones a Can Lleonart 
L’acte de commemoració de l’On-
ze de Setembre va aplegar més de 
300 persones a l’ofrena floral que 
es va fer en honor dels germans 
Salvador i Francesc Lleonart. En 
el seu parlament, l’alcalde, Andreu 
Francisco, va fer una crida a la col-
laboració de totes les forces políti-
ques “per superar els tacticismes i 
sortir enfortits, com a país i com a 

societat, d’aquesta crisi”. L’alcalde 
va finalitzar el seu discurs assegu-
rant que “Catalunya serà el que tots 
nosaltres vulguem”. Seguidament 
es va realitzar una ofrena floral en 
la qual van prendre part prop d’una 
trentena d’entitats. L’acte es va 
cloure amb el cant d’Els Segadors, 
interpretat per la Polifònica Joia i 
els grallers i timbalers de la Colla 
de Gegants i Capgrossos, i amb una 
recepció pública amb coca i cava 
per a tothom al pati de la masia.

Programa d’acollida 
per a persones nouvingudes 
Amb l’objectiu de facilitar-ne la in-
tegració i donar suport a les per-
sones nouvingudes, l’Ajuntament 
reprèn aquest curs el programa 
d’acollida. És un espai obert a Can 
Gaza, de dilluns a dijous de 17.30 
a 19h, per facilitar-los el coneixe-
ment elemental de la llengua i la 
cultura catalana, de l’entorn més 
proper i dels recursos i serveis del 
municipi i de la comarca. A més de 
compartir-hi experiències, també 
es presta suport en la recerca de 
feina i assessorament jurídic. Du-
rant el funcionament de l’aula hi 
ha un servei de ludoteca per als 
infants. Més informació a Serveis 
Socials (tel.93 555 23 39). 

Nou rebrot del morrut de la palmera

El Ple de l’Ajuntament va aprovar el 
passat 24 de setembre una moció de 
suport a les consultes populars muni-
cipals per la independència. La moció 
va ser presentada conjuntament per 
ERC+LG, els regidors de Convergència 
Democràtica i COR i va comptar també 
amb el suport de Gd’A. El PSC s’hi va 
abstenir i el PP hi va votar en contra. 

A més de felicitar els ciutadans i 
els representants municipals d’Arenys 
de Munt “per la demostració de civis-
me i democràcia participativa que han 
dut a terme, convertint una consulta 
popular en una festa i demostrant que 

és possible exercir el dret a decidir”, al 
text s’acorda “donar suport, quan es 
donin les condicions necessàries i hi 
hagi suficient consens social i polític, a 
les iniciatives que sorgeixin de les enti-
tats cíviques locals per a la celebració 
de consultes populars per la indepen-
dència”. 

Així mateix, s’insta l’associació de 
càrrecs electes Decidim.cat a establir 
una estratègia conjunta i coordinada, 
juntament amb entitats i plataformes 
de la societat civil, que permeti coor-
dinar accions simultànies a diferents 
municipis dels Països Catalans. 

Lluny de cedir, la plaga de l’escarabat 
morrut continua fent estralls al Mares-
me. A finals d’agost, més de 2.300 
palmeres n’havien patit les conse-
qüències, de les 3.853 afectades a tot 
Catalunya. 

En les darreres setmanes i coinci-
dint amb els canvis meteorològics, s’ha 
detectat una nova revifalla a Alella que 
afecta ja una dotzena d’exemplars. 
Aquest cop, la majoria de palmeres es 
concentra en finques particulars de Mas 
Coll i del Camí de Martorelles, algunes 
de les quals formaven part de jardins 
catalogats. 

Des de la detecció de la plaga al 
municipi el gener de 2007, ja són mig 
centenar el número de palmeres que 
han resultat mortes per aquest esca-
rabat. Fins a la data, en tot moment 
s’havia seguit sempre el protocol es-
tablert pel Servei de Sanitat Vegetal 
de la Generalitat, que preveia la tala i 
incineració immediata dels exemplars 
malmesos.

Des de mitjan 2009, la Generalitat 
s’ha vist desbordada per la virulència 
de la plaga -que s’ha estès a les comar-
ques circumdants- i no es fa càrrec de 
l’eliminació de cap més palmera, per la 
qual cosa correspon als seus propieta-
ris sufragar-ne les despeses. 

En aquests moments, l’Ajuntament 
està aplicant de forma experimental 
tres tractaments diferents sobre palme-
res municipals per tal de comprovar-ne 
l’eficàcia i poder assessorar els veïns 
afectats. En tot cas, es recomana ex-
tremar la vigilància de les palmeres i 
consultar jardiners de confiança. 

Els símptomes més evidents se so-
len detectar als 12 mesos de la infesta-
ció a partir del decaïment de les fulles 
i el debilitament de l’ull. Posteriorment 
es veu afectada la resta de la corona, la 
qual cosa causa la mort de la palmera.  
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Correllengua literari i reivindicatiu
···································································································
El periodista Vicent Sanchis parlarà sobre la llengua catalana en els mitjans 
de comunicació i es retrà homenatge a l’escriptor Manuel de Pedrolo. 

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

L’escriptor Josep Maria Espinàs i el filòsof Lluís Duch 
reflexionen sobre el temps a Can Lleonart 
Can Lleonart reuneix aquest mes d’oc-
tubre tres noms destacats del panora-
ma cultural català en una tertúlia sobre 
el nostre temps que promet ser força 
interessant. Serà un suggestiu diàleg 
entre Josep Maria Espinàs, un dels es-
criptors més coneguts de Catalunya, i 
Lluís Duch, antropòleg i monjo del mo-
nestir de Montserrat, moderat pel pro-
fessor i filòsof Gregorio Luri. 

L’escriptor viatger i el monjo filòsof 
reflexionaran sobre el temps a la nostra 
societat, marcada per la velocitat i les 
presses, des de dues mirades diferents: 
una des del caminant i home del carrer 
i l’altra des de la contemplació. La cita 
és dijous 22 d’octubre a les 20h. 

La de Josep Maria Espinàs i Lluís 
Duch és la segona de les tres tertúli-
es programades aquesta temporada a 

Premis Literaris Alella 2009
El 24 d’octubre es lliuraran a Can Lleonart 
els Premis Literaris Alella 2009, que en-
guany compten amb 82 obres aspirants.  
El més concorregut, com és habitual, és 
el de contes ‘Alella a Guida Alzina’, que ha 
rebut 60 treballs. El premi més veterà, el de 
poesia ‘Alella a Maria Oleart’, té 16 obres 
aspirants. El de relats d’astronomia ‘Alella 
a Isidre Pòlit’ ha incrementat el nombre de 
participants, amb 6 obres presentades. 

El Correllengua farà parada a Alella del 
16 al 24 d’octubre. Reivindicarà la ple-
na normalització de la llengua catalana 
a través de xerrades, teatre, lectures 
literàries, una botifarrada popular, un 
espectacle infantil i el lliurament dels 
premis literaris. Enguany, el Correllen-

gua té com a protagonistes el periodis-
ta Vicent Sanchis i l’escriptor Manuel 
de Pedrolo. L’exdirector i col·laborador 
del diari Avui i actual director de Barça 
TV encetarà els actes, el 16 d’octubre, 
amb una xerrada-col·loqui sobre la llen-
gua catalana i els mitjans de comunica-
ció que es farà a les 20h a la Biblioteca 
Ferrer i Guàrdia. La conversa continua-
rà més tard al restaurant Can Flo. 

La flama de la llengua arribarà a la 
Plaça de l’Ajuntament el 17 d’octubre, 
a les 11h, portada pels atletes del Club 
Serra marina i pels ciclistes de l’Associ-
ació Ratolins de Camp. Seguidament, el 
professor de l’IES Alella Lluís Àvila farà 
la lectura del manifest i es retrà un ho-
menatge a un dels escriptors més prolí-
fics de la literatura catalana, Manuel de 
Pedrolo, a través d’una lectura de tex-
tos oberta a tothom. L’acte central del 

Can Lleonart. El primer en encetar-les 
és l’ornitòleg Alfons Alier, un habitual 
del centre cultural, que parlarà sobre 
les aus rapinyaires de Catalunya. A la 
xerrada, programada per al 8 d’octu-
bre a les 20h, descobrirem més coses 
sobre les aus rapinyaires que podem 
trobar a les nostres contrades. 

Sortida de camp
Aquesta tertúlia és complementa amb 
una sortida programada per al diumen-
ge 11 d’octubre per observar les aus 
rapinyaires del Maresme. La sortida 
està adreçada a tothom qui tingui inte-
rès a conèixer i reconèixer, sentir i ob-
servar, les aus rapinyaires que passen 
o nidifiquen. La sortida té una durada 
de tres hores i un cost de tres euros. 
Cal inscriure’s a Can Lleonart abans 
del 7 d’octubre. 

El dolor i les causes que l’originen 
és el tema de la darrera tertúlia del tri-
mestre. El doctor Juan Antonio Aguile-
ra, especialista en cirurgia ortopèdica i 
traumatologia, repassarà l’anatomia de 
la columna vertebral i les seves pato-
logies més freqüents. Serà el 5 de no-
vembre a les 20h.

Correllengua acabarà amb un especta-
cle infantil. La representació teatral de 
Diner Negre, a càrrec del grup Pàmpol 
del Casal d’Alella, la botifarrada al pati 
de Can Gaza i el lliurament de premis 
literaris completen el programa. Més in-
formació a l’agenda i a www.alella.cat. 
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Ferrer i Guàrdia, cent anys després 

Les VIII Jornades Ferrer i Guàrdia d’in-
novació pedagògica tindran una altra 
dimensió. Enguany sobrepassen l’àm-
bit educatiu i s’obren a tota la ciuta-
dania per commemorar el centenari 
de la mort del pare de l’Escola Mo-
derna. Alella retrà homenatge al seu 
fill il·lustre amb un ampli programa 
d’activitats, que es desenvoluparan del 
15 d’octubre al 8 de novembre, i en 
el qual hi participen diverses entitats 
i ciutadans. 

Taules rodones, cinefòrum, l’edició 
d’una auca, un itinerari teatralitzat i 
una exposició són els eixos principals 
d’unes jornades que pretenen debatre 
i donar a conèixer una mica millor la 
figura i l’obra de Ferrer i Guàrdia, des 
del seu pensament polític a les seves 
aportacions al món de la pedagogia. 

El programa arrenca el 15 d’octu-
bre amb la inauguració de l’exposició 

···································································································
Alella commemora el centenari de la mort del creador de l’Escola Moderna 
amb una edició especial de les Jornades Ferrer i Guàrdia plena de contingut. 

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

Francesc Ferrer i Guàrdia (1859-
1909), la vida per un ideal, a Can Ma-
nyé.  Es tracta del recull d’una trentena 
de peces de material original, la majoria 
inèdit, procedent del fons de la Biblio-
teca Municipal i de la Fundació Ferrer 
i Guàrdia que estarà exposat fins al 8 
de novembre: diaris, postals, revistes, 
cartells i manuscrits que ens ajudaran 
a apropar-nos a la vida i l’obra d’aquest 
alellenc universal, i a fer-nos una 
idea de qui va ser i per 
què va morir. 

Per entendre millor 
el moment polític i so-
cial que va viure Ferrer 
i Guàrdia, el divendres 
23 d’octubre es farà un 
cinefòrum amb la pro-
jecció de la pel·lícula 
La ciutat cremada, 
d’Antoni Ribas.

Una vintena de matriculats en màrqueting enològic 

Una vintena d’alumnes s’han matricu-
lat per cursar els nous estudis de Grau 
Superior de gestió comercial i màrque-
ting enològic que s’enceten enguany a 
l’IES Alella. El contingut d’aquesta nova 
oferta formativa, pionera a Catalunya, 
s’ha dissenyat d’acord amb les neces-
sitats expressades pels cellers i el Con-

sell Regulador de la DO Alella. 
El Grau Superior es va presentar 

el 10 de setembre a l’IES Alella dins 
dels actes de la Festa de la Verema i va  
comptar amb la participació de la di-
rectora del centre, Lina Rubio, l’alcalde 
d’Alella, Andreu Francisco, i la directora 
adjunta dels serveis territorials del Ma-

resme-Vallès Oriental del Departament 
d’Educació, Margarida Vallcaneras. 

La directora del centre va agrair a 
totes les parts implicades -Ajuntament, 
cellers i Educació- el suport i l’empenta 
que han donat a la iniciativa de l’Institut 
per dotar-se d’uns estudis de formació 
professional relacionats amb el vi. L’al-
calde va destacar que el curs s’enceta 
amb tots els ingredients necessaris per 
garantir-ne l’èxit i va vincular la nova 
oferta formativa amb la marca Alella, 
talent i vinyes que ha impulsat l’Ajun-
tament. 

L’alumnat que estrena aquests 
estudis és divers i procedeix de dife-
rents àmbits: estudiants de batxillerat, 
treballadors del sector i persones que 
han superat les proves d’accés al cicles 
formatius. El número de matriculats ha 
superat les expectatives dels cicles for-
matius de nova creació. 

El debat i la reflexió també hi seran 
presents. Hi haurà tres taules rodones. 
La primera serà la presentació del mo-
nogràfic dedicat al pedagog per part de 
la revista Alella, el 28 d’octubre. Les 
altres dues seran les sessions de debat 
i ponències sobre la seva vessant po-

lítica i pedagògica que es faran 
el 5 i 6 de novembre. 

Completa el programa un 
itinerari teatralitzat per di-

ferents espais vin-
culats a la vida i 
l’obra de Ferrer i 
Guàrdia que es 
farà el dissabte 
31 d’octubre i el 
7 de novembre. 
Més informació 
a www.alella.cat 
i a la contrapor-
tada. 
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Verema per a tothom

La XXXV Festa de la Verema s’ha refer-
mat com una de les celebracions més 
populars i concorregudes del Maresme. 
La darrera edició ha estat marcada per 
la gran afluència de públic. La percep-
ció generalitzada que hi ha hagut més 
gent que mai, queda palesa amb les 
xifres de les degustacions de la Mostra 
de vins i gastronomia. S’ha incremen-
tat el 20% el nombre de tiquets venuts 

Concurs d’aparadors
1r premi Sylvie 
Menció especial Queviures Montse i Eva S.L.

Concurs de tastavins

1r premi Andreu Segundo Aragall

Concurs de vinyataires 
1r premi Ex Aequo  Alejandro García Martínez
1r premi Ex Aequo  Sebastià Monteis Viñallonga

-passant de 10.151 a 12.250- i més 
d’un 15% el número total de degus-
tacions, que han passat de 32.920 a 
38.004 consumicions. Aquestes xifres 
suposen un rècord de participació en la 
història de la mostra.

La resta d’activitats programades 
també han tingut força afluència de 
públic, des de la tallada de raïm a 
Can Magarola, passant per les visites 
als cellers, les vinyes o les masies, la 
presentació de vins o la conferència de 
l’empresari i expert vitivinícola Quim 
Vila. També ha tingut molt bona acolli-
da la proposta artística de Can Manyé, 
que afegeix noves imatges a la festa 
més popular del municipi. 

El record a les dones treballadores 
de la Vinícola va marcar gran part del 
pregó de la sommelir alellenca Rosa 
Vila, que va donar el tret de sortida 
a la festa. L’acte d’inauguració va ser 
presidit per Josep Huguet, conseller 
d’Innovació, Universitats i Empresa. 
En el seu discurs va destacar les grans 
possibilitat de futur de l’enoturisme i 
va apel·lar a l’autoestima, l’esforç i la 
cooperació. 

La Mostra de vins i restauració incrementa el número de visitants i de tiquets de degustació venuts. 

···································································································
Alella s’omple de gom a gom a la XXXV Festa de la Verema. 
···································································································

La Festa de la Verema també va tenir una 
vessant solidària. L’assemblea local de 
la Creu Roja del Masnou, Alella i Teià va 
recaptar 919 euros, que seran destinats a 
finançar kits de suport social - alimentació, 
higiene, material escolar i productes bàsics 
per a nadons- per a famílies necessitades 
dels tres municipis. A més, una setantena 
de persones van fer la seva donació al banc 
de sang. L’Ajuntament i la Creu Roja agraei-
xen a tots la seva participació i els anima a 
continuar col·laborant-hi.

L’ànima de la Verema 
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 Visita als cellers de la DO Alella Tallada de raïm a Can Magarola

A peu per la Vall de RialsPregó Oficial

Trepitjada de raïmCercavila

Exposició  “La Festa de la Verema. Una intervenció artística”



El Casal de Joves Can Gaza torna a ofe-
rir aquesta tardor un ampli ventall d’ac-
tivitats adreçades al jovent. El progra-
ma del trimestre inclou tallers, cinema, 
música, sortides i d’altres propostes. 

Els tallers són de percussió, guitarra i 
grafitti. També hi haurà una sessió mo-
nogràfica de constel·lacions familiars: 
un taller grupal per alliberar tensions 
interiors que s’ha programat per al 12 
de desembre. 

Durant el trimestre es farà una lli-
ga de ping pong i tornejos de futbolí, 
diana i pro-evolution, a més de tallers 
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Activitats de tardor a Can Gaza 

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

El 7 de novembre s’ha programat 
una sortida per competir 
en un ‘scalextric’ professional. 
····················································

Les pistes es renten la cara 

Cine de terror a la castanyada
Can Gaza celebra la Nit de Tots Sants amb una 
sessió de 6 hores de cinema de terror. La nit del 
30 d’octubre, de les 21h a les 3h, es projecta-
ran les pel·lícules del gènere més votades pels 
joves. La sessió és gratuïta. 

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

L’oficina del DNI torna a Can 
Lleonart el 13 i 27 d’octubre
L’oficina mòbil del DNI tornarà a 
instal·lar-se a Can Lleonart els dies 
13 i 27 d’octubre. Els interessats 
s’han d’apuntar prèviament a la Po-
licia Local (93 555 24 12). L’expe-
dició del DNI electrònic comporta 
la incorporació d’un xip que inclou 
certificats de firma electrònica, 
la qual cosa exigeix la verificació 
de les impressions dactilars en el 
lliurament i, per tant, cal que els 
interessats vagin personalment a 
recollir el document. En cap cas es 
lliuraran els DNI a altres persones. 
Si no es retira el carnet el dia esta-
blert, aquest quedarà bloquejat i no 
es podrà tramitar de nou ni recollir 
en cap altra oficina. 

Taller de compostatge casolà
Can Lleonart acollirà el 17 d’oc-
tubre, a les 11h, un nou taller de 
compostatge casolà. És obert a 
totes les persones interessades a 
conèixer les tècniques bàsiques de 
l’autocompostatge a la llar. És gra-
tuït però cal inscriure’s prèviament 
a l’Àrea de Sostenibilitat (93 555 
23 39 o sostenibilitat@alella.cat). 

Trofeus esportius de la Verema 
El Jac Sants va guanyar el Trofeu de 
la Verema de bàsquet després de  
vèncer al Club de Bàsquet Alella. 
En futbol, el Trofeu de la Verema 
va ser per l’Alella FC. L’equip local 
va empatar a 2 gols amb el Santa 
Agnès de Malanyanes, però va aca-
bar imposant-se als penalts. 

Fe d’errades 

Enzo Cortez és el nom del guanyador del pre-
mi especial del Concurs de Dibuix Infantil de 
la Festa Major i no Sabrina Enzo, com es va 
publicar per error en l’edició anterior d’El Full. 

···································································································
L’Ajuntament ha aprofitat l’estiu per canviar el paviment de la pista interior del 
Poliesportiu i fer una posada a punt de les instal·lacions d’atletisme. 

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

de malabars, xapes, globoflèxia, pas-
tissos o collarets. A més, hi haurà ac-
tivitats d’skate, cinema el tercer dijous 
de cada mes i una sortida per anar a 
competir en un scalextric professional 
que es farà el 7 de novembre. 

El bolòdrom, el concert de grups 
joves, és farà al Casal d’Alella el 27 
de novembre. Actuaran Moussa & The 
Latin Reggae Band, Space Invaders i 
Fresh Trash. Més informació al Casal de 
Joves Can Gaza (tel. 93 5408517).

Les instal·lacions esportives del Poli-
esportiu Municipal i les pistes d’atle-
tisme han començat el curs amb un 
canvi de cara. Aprofitant la parada de 
l’estiu, s’ha renovat el paviment de la 
pista interior del Poliesportiu, que des-
prés de 16 anys sense recanvi havia 
perdut adherència i amortiment. A 
més de substituir el terra, s’han pintat 
les línies dels diferents esports: futbol 
sala, bàsquet, voleibol i bàdminton, i 
s’ha aprofitat per fer el marcatge d’una 
pista d’handbol. Aquesta actuació ha 
costat 55.000€.

A les pistes d’atletisme, també 
s’han fet treballs de manteniment de 
les instal·lacions. S’ha pintat l’edifici i 
el mobiliari, s’ha fet un repàs de fus-
teria i s’ha arranjat la tanca metàl·lica 
que envolta l’equipament. A més, s’ha 
instal·lat una caseta per guardar el ma-
terial esportiu. El cost d’aquesta inter-
venció ha estat de 4.500€. 
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ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA Ètica i política 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Catalunya 

En els darrers dies, tots els mitjans de comunicació 
s’han fet ressò de la consulta popular feta a Arenys 
de Munt. Naturalment, la qüestió no hagués me-
rescut tanta atenció si el tema portat a consulta no 
hagués estat la independència de Catalunya. Tots 
els partits hem hagut de dir la nostra sobre aquesta 
consulta “privada” i això ha permès aclarir algunes 
qüestions de gran importància. 

La primera és que el PSOE-Partit dels Socialis-
tes de Catalunya i Iniciativa per Catalunya només 
ens volen distreure quan parlen de participació ciu-
tadana –. El Partit Popular no ha sorprès ningú amb 
la seva postura, estan en contra perquè no admeten 
ni reconeixeran mai que Catalunya sigui una nació i 
creuen que l’encaix de la “particularitat” catalana en 
l’estat espanyol passa per ser una més de les CCAA 
administratives. En aquest sentit, per tant, res de 
nou. Ja sabíem el que ens podíem esperar del seu 
centralisme “constitucional”. Amb tot, el més signi-
ficatiu segurament sigui constatar la cada vegada 
més evident proximitat i coincidència de fons entre 
PP i PSOE(PSC) respecte del futur de Catalunya i el 
model d’estat, que volen tancar  com sigui. ERC ha 
estat coherent amb el que formalment postula, però 
que lamentablement l’exercici de govern desmen-

teix. Com era previsible, ni tan sols no han pogut 
fixar una postura del govern tripartit amb relació a 
consultes ciutadanes com aquesta.  El govern de la 
Generalitat, una vegada més, no ha estat a l’alçada 
de les circumstàncies: tenim un govern d’un perfil 
polític tant baix que potser aviat haurem de parlar 
de la cinquena diputació. 

 Arenys ha aportat una mica d’aire fresc per 
a tornar a abordar serenament el futur del nostre 
país amb relació al present marc constitucional que 
se’ns fa incòmode després de trenta anys d’una de-
mocràcia que sembla més presonera que mai de la 
seva pròpia transició. Sembla clar que Espanya ha 
esgotat totes les seves possibilitats amb Catalunya, 
només pendent que ho certifiqui el  Tribunal Cons-
titucional. Serà moment d’aprendre i treure conclu-
sions. 

CDC  d’Alella vol expressar públicament al poble 
d’Arenys de Munt, al seu consistori i, molt particu-
larment als representants de CDC del municipi, el 
seu recolzament més cordial i sincer. CDC d’Alella 
ho ha tingut molt clar: ha presentat  i aprovat en 
el Ple de 24 de setembre, juntament amb ERC-La 
Garnatxa i COR, una moció en suport d’aquestes 
iniciatives socials sobre el futur del nostre país. 

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

Des de l’inici del mandat, l’any 2007, només hem 
dedicat una vegada aquest espai a avaluar l’acció 
dels representants polítics de l’oposició. La volun-
tat d’ERC+La Garnatxa ha estat sempre explicar 
les seves propostes i actuacions al capdavant de la 
gestió pública municipal.

Dissortadament, aquest cop farem una excepció 
perquè alguns grups de l’oposició han sobrepassat la 
prima línia vermella que separa l’ètica de la legalitat.

Coincidint recentment amb l’exercici anual de revi-
sar els comptes generals de l’Ajuntament els regidors 
dels grups municipals del Partit Popular, Gent d’Alella 
i Amor per Alella-COR han protagonitzat un parell 
d’incidents tan desafortunats com preocupants. 

Els tres van personar-se més tard de l’hora 
acordada a una cita amb la interventora municipal, 
sabedors que ho feien fora del seu horari laboral. 
Quan la funcionària va haver de marxar, i contrave-
nint les seves instruccions, van accedir sense cap 
tipus de rubor a tota la documentació econòmica 
de l’Ajuntament.

La llei estableix que qualsevol regidor té dret a 
rebre tota la informació que sol·liciti -i mai cap re-
gidor a l’oposició havia tingut tantes facilitats com 

ara-, però la normativa d’aplicació municipal també 
estableix un procediment que ha estat vulnerat i que 
per aquest cas requereix que la informació sigui sol-
licitada al responsable del servei. Una cosa és el ser-
vei a la carta, i una altra molt diferent l’autoservei. 

 Només dos dies després d’aquest incident, la 
regidora de Gd’A va posar la cirereta al seu corol-
lari particular d’equívocs i despropòsits. Servint-se 
de la bona fe de les persones i quan l’Ajuntament 
ja era tancat, va donar instruccions al personal de 
neteja de l’edifici perquè obrís el despatx de la in-
terventora. Va dir que tenia “permís” de la funcio-
nària municipal per agafar uns documents, però va 
faltar a la veritat.

S’agafa abans un mentider que un coix.
Fins ara, les males arts de certs representants 

de l’oposició no deixaven de ser una qüestió de for-
ma i de principis morals. Ara han passat a l’acció, 
i ha quedat ben palès que difícilment pot existir 
una relació de confiança mútua amb qui basteix 
de forma deliberada el seu discurs a partir d’infor-
macions parcials i mitges veritats, i menys encara 
quan, lluny de reconèixer l’error, es titlla de “simple 
malentès” la intromissió furtiva dins d’un despatx.

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  Cortinas de humo 

AMOR PER ALELLA, C.O.R. Passem comptes amb el nostre Ajuntament 

El Pleno de septiembre ha resultado ser un auténtico 
fumadero. ERC-LG, Convergència y COR presenta-
ron una moción de apoyo a la consulta de Arenys de 
Munt y promovieron otra igual para Alella. La regi-
dora de Unió ya advirtió que se desmarcaría de sus 
socios y que no la apoyaría. Excusó su asistencia 
al Pleno. Por el contrario, Gent d’Alella, que había 
presumido incluso de contar entre sus afiliados con 
personas próximas al PP, votó a favor de la indepen-
dencia que implica la moción. El regidor socialista 
miró hacia otro lado y justificó su pasotismo abs-
tencionista en un discurso anti-PP, como siempre 
ya escrito, en el que hablaba de tanques y ruidos 
de sables como si no fuera su compañera Chacón 
quien quita y pone, saca y mete tanques, sables y 
soldados dónde le place a ella o le conviene a ZP. En 
ese Pleno el único grupo que se mantuvo dentro del 
marco constitucional fue, una vez más, el Partido 
Popular. Los demás sólo echaron humo para distraer 
a los ciudadanos de los verdaderos problemas que 
les acucian. ERC se ha instalado en esa campaña de 
consultas para eludir sus responsabilidades. En la 
Generalitat, en un gobierno tripartito que se muestra 
incompetente para superar la crisis. En Madrid, por 
sus apoyos al PSOE, acelerador de esa crisis. A Con-

vergencia se le ha caído la máscara del soberanismo 
para enseñar la faz del independentismo. ¿Estrate-
gia electoral para recuperar votos de ERC o cambio 
ideológico? En ese peligroso camino hacia no se 
sabe dónde, su socio Unió queda junto con el PPC 
cómo únicos garantes del seny catalán. Del grupo 
tutti-frutti COR (por la variedad de sus ingredien-
tes…republicano, anarquista, independentista…) 
no merece la pena hablar más. Ya verá su actual 
representante cómo explica a los votantes que tuvo 
su predecesor el cambio de sexo realizado. El PP si-
gue preocupado por la calidad de la enseñanza, por 
el medio millón de parados catalanes, por fomentar 
el empleo e incentivar a las empresas y autónomos, 
por rebajar los impuestos que otros sólo suben… El 
PP no engaña a los ciudadanos levantando cortinas 
de humo con inútiles consultas que sólo generan 
más gasto. Porque nos preocupan las personas y 
queremos trabajar en solucionar sus problemas. 
Ese es nuestro objetivo. Dejemos de fumar y hacer 
humo si queremos que los ciudadanos respeten a la 
clase política. Manos a la obra. El trabajo será duro 
pero el Partido Popular está dispuesto a asumirlo. 
Que sean otros los que fumen. Pero, por favor,  no 
nos echen el humo a la cara.

Tel: 93 540 82 47
freixescs@alella.cat

Els grups de l’oposició hem estat revisant els comp-
tes generals dels anys 2006, 2007 i 2008 del nos-
tre ajuntament. Sense entrar en detalls i fent una 
primera valoració, el que més ens amoïna al partit 
del COR, és comprovar que durant aquests tres anys 
les empreses contractades per realitzar el serveis 
externs –jardineria, neteja, reformes, manteniment 
de vehicles, etc.–, el consistori no ha comptat gens 
amb les empreses o els autònoms del nostre poble 
tal com creiem que hauria d’haver fet en un primer 
terme: ha faltat repartir més joc entre les empre-
ses de serveis d’Alella. Estem parlant de factura-
cions importants que al COR ens hagués agradat 
que estiguessin ben distribuïdes entre els diferents 
proveïdors del poble perquè, senyors, a Alella tenim 
empreses de tot tipus.

El més curiós de tot és que es va editar no fa 
gaire la Guia de l’Activitat Econòmica i Comerci-
al d’Alella, El Masnou i Teià, i se’ns va fer arribar 
a tots els alellencs. A l’editorial d’aquesta guia el 
nostre alcalde comenta: “Amb aquesta nova guia 
us fem arribar a les vostres llars tota la informació 
relacionada amb el sector comercial i empresarial, 
amb l’objectiu de donar-vos a conèixer la varietat de 
serveis que teniu tan a prop…”. Està clar i no s’hi 

valen excuses: coneixen perfectament quines són 
les empreses que tenim “tan a prop” però no donen 
l’exemple que haurien de donar. Per què quan un 
ajuntament necessita un servei no contacta primer 
amb les empreses del seu poble i negocia els dife-
rents contractes amb la finalitat de beneficiar a gent 
del poble que viu i paga els seus impostos en el nos-
tre municipi? Al cap i a la fi, els diners del poble se-
guirien al poble i aquesta és una forma indiscutible 
de seguir creixent. Segurament poden haver-hi ca-
sos en què l’activitat requerida no interessi o no es 
trobin proveïdors locals i llavors no hi hagi una altra 
solució que contactar amb empreses d’altres muni-
cipis. Però el cas és que en els comptes d’aquests 
darrers tres anys pràcticament no hem vist factures 
amb NIF o raó social d’Alella tot i la “varietat de 
serveis” que ofereix. El partit del COR ha parlat amb 
diferents empreses del poble i la resposta rebuda 
per part dels seus empresaris és que mai no han 
rebut una trucada del seu consistori.

La conclusió, senyors, és que en aquests tres 
anys ens va faltar talent! Sort que encara tenim vi-
nyes...

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

GENT D’ALELLA Tornem amb pressupostos participatius 

Tel: 615 844 719
seresijm@alella.cat

Darrerament, com un esport emergent, a cada ple 
municipal es presenten mocions en les que invari-
ablement acaben reclamant als governs de l’Estat 
o Nacional que faci, urgentment es clar, tot un se-
guit d’actuacions o es reivindica millores, projec-
tes o actituds més punyents sobre les polítiques 
aplicades.

Preguntat en els destinataris aquestes són lle-
gides i arxivades o consultades pels diputats de la 
comarca o com a complement per alguna comissió 
determinada. Però no hem aconseguit indicatius 
de que afectin a la vida parlamentaria o que pro-
voquin moviments legislatius, a excepció d’algunes  
poques.

I no és que ens sembli mal que els nostres 
grups polítics expressin el neguit sobre determinats 
temes, però no podem acceptar la perversitat que 
es desprèn de moltes d’elles.

Es reclamen qüestions que si fem la vista enrere 
ens preguntem com es que no ho van fer quan teni-
en l’autoritat i responsabilitat ? Com és que no van 
aixecar la veu sobre un requeriment o desgreuge 
quan varen disposar dels mecanismes o pes polític 
per evitar-los ? 

Repassant els diaris de sessions del Parlament 

o del mateix Congrés de Diputats en matèria de 
finançament local d’anteriors governs al socialista 
o d’entesa desprès de les 2.000 primeres pàgines 
varem abandonar l’exercici. Els que ara tant recla-
men els hi podem dir que tant sols en 3 ocasions 
surt el tema en un to més retòric que contundent. 
Llavors es veu que no devia ser important.

I fem menció al finançament local confirmant 
que el nostre grup, amb l’abstenció, no va donar 
suport a una moció interessada en el tema. No 
en la forma i fons que es va presentar. I es clar 
que nosaltres també reclamem un millor i més 
just finançament local conscients del desequilibri 
existent entre compensació estatal o nacional i les 
necessitats municipals comuns sumades al cost de 
les competències en polítiques o gestions absorbi-
des pels municipis a fi de donar una resposta més 
immediata al ciutadà. És clar que sí.

I som crítics on toca fer-ho i mitjançant els 
nostres representants, per que en la seva agenda 
política consti permanentment aquesta assignatura 
pendent. Però ara quelcom va millor. Ara el debat 
està present de debò i l’aglomerat de esquerres té 
la voluntat d’acomiadar un greuge històric.        

Gent d’Alella ha proposat a l’últim Ple fer Pressu-
postos Participatius per  debatre plegats amb les 
entitats i el veïnat com distribuir una part dels 
nostres recursos. Amb aquesta participació directa 
s’aconsegueix que la ciutadania se senti integrada 
en el projecte de poble que vol i no sigui una mera 
observadora dels esdeveniments i decisions que es 
prenen; que pugui convertir-se en protagonista acti-
va del que hi ha i hi haurà a Alella.

En definitiva, volem buscar plegats les solucions 
a les necessitats reals que tenim col·lectivament. La 
transparència i el rendiment de comptes és el princi-
pal valor afegit del Pressupostos Participatius, al com-
partir el debat sobre en què es gastaran els nostres 
impostos i els recursos que ens correspon gestionar. 

Aquest mes d’octubre es posaran a exposició 
pública els comptes de 2006, 2007 i 2008. Si algú 
té curiositat per fer una ullada als números troba-
rà que l’any 2006, Alella va invertir 75,38 € per 
habitant, mentre que el promig dels municipis de 
característiques similars va ser de 337,42 € per 
habitant.  Comparar algunes partides dona resultats 
sorprenents: en  publicitat van gastar 36.289 € i en 
serveis d’assessorament 44.079€, mentre que en 
projectes educatius al Fabra i IES 10.215 € o en 

activitats d’educació viària 1.190,5 €
El 2007 els alellencs varen aportar 601,49 € 

per habitant en impostos municipals, mentre el 
promig de l’entorn era 529,16 €. Aqui paguem 
més per menys, alguns, és clar, perquè van quedar 
2.711.676 € pendents de cobrament. Aquell any 
varem gastar més en propaganda (redacció d’El Full 
81.927 €) que en protecció i seguretat pels nostres 
veïns (més de 20 partides que inclouen els lloguers 
i reparacions dels vehicles de la policia municipal, 
el material tècnic o el combustible 85.170€). Es 
van gastar quasi el mateix en atencions protoco-
làries (43.342 €) com en millorar el clavegueram 
(47.150 €).... Necessitem aprofundir en un model 
més avançat de democràcia participativa.

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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FARMÀCIES DE GUÀRDIA: OCTUBRE

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 ·

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Propera estada de la deixalleria mòbil a Alella 
Del 13 al 18 d’octubre
A la Riera Principal, entre Can Vera i el carrer Charles Rivel.
Horari: de dimarts a dissabte de 10.30 a 13.30h i de 16 a 19.30h 
i diumenge de 10 a 13.30h. Dilluns tancada.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT OCTUBRE-DESEMBRE 2009

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

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

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

CASAL DE JOVES CAN GAZA
93 540 85 17

CENTRE CULTURAL CAN LLEONART
93 540 40 24 

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
93 555 55 09

POLIESPORTIU ABELARDO VERA
93 540 19 93

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

Telèfons d’interès 

PLE ORDINARI DEL 25 DE JUNY DE 2009   (Per a més informació, consulteu l’acta de la sessió plenària en el web www.consensus.cat/alella)

Acords del ple

Parlament a celebrar un debat monogràfic sobre la situació 
del sector agropecuari i la pagesia professional catalana.
Aprovat per unanimitat.

 Congelació dels impostos i taxes municipals.
Moció del PP i CiU, revisada i pactada amb ERC+LG, per 
congelar els impostos i taxes municipals per a 2010 i apli-
car-los l’IPC negatiu, si s’escau.
Aprovat per unanimitat.

 Bonificació especial en l’Impost d’Obres i Construccions.
Moció del COR, transaccionada amb ERC+LG, per incor-
porar a les ordenances fiscals de 2010 una bonificació del 
50% en les obres destinades a activitats econòmiques. 
Aprovat per unanimitat.

   Suport a la Xarxa d’Alcaldes per la Pau. 
Moció de Gd’A per la qual es rebutja les armes nuclears i es 
dóna suport a la Xarxa d’Alcaldes per la Pau. 
Aprovat per unanimitat.

   Rescat del peatge de l’autopista C-32.  
Moció d’ERC+LG en la qual s’insta la Generalitat a rescatar 
el peatge de la C-32 i a renunciar a construir-hi noves infra-
structures viàries paral·leles a l’autopista.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+LG, CiU, COR, PP i 
GdA i l’abstenció del PSC. 

ACORDS DEL PLE
 
 Licitades les obres d’ampliació del CEIP Fabra.

Aprovat l’expedient de contractació de les obres d’ampliació 
del CEIP Fabra amb un pressupost de 3,4 milions d’euros. 
Aprovat per unanimitat.

 Conveni per a la construcció d’una antena.
El conveni autoritza la Generalitat a instal·lar una antena que 
doni cobertura de TDT al nord de Mas Coll. 
Aprovat per unanimitat.

 Adhesió al ‘Pacte d’Alcaldes’ promogut per la Diputació.
L’Ajuntament fa seus els objectius de la UE de reduir les 
emissions de CO2 en més del 20% per a 2020 a través de 
plans d’acció d’extensió de les fonts d’energia renovables. 
Aprovat per unanimitat.

 Suport a l’etiquetatge de productes en català.
A proposta del nucli local de la CAL, ERC+LG i Gd’A pre-
senten una moció per la qual l’Ajuntament es compromet a 
consumir preferentment productes etiquetats en català.
Aprovat amb els vots favorables d’ERC+LG, CiU, COR i PSC 
i Gd’A i l’abstenció del PP. 

 Suport a la pagesia catalana.
ERC+LG presenta una moció d’Unió de Pagesos que insta el 

IBI (3a fracció domiciliat)       02.11.2009

IBI Rústica       04.09.2009 a 05.11.2009

Impost Activitats Econòmiques    04.09.2009 a 05.11.2009

Mercat Municipal (4t trimestre)    09.10.2009 a 10.12.2009



15SETEMBRE 2009

Agenda d’activitats

Divendres 16 d’octubre
20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia Xerrada col·loqui sobre la llengua 
catalana i els mitjans de comunicació amb el periodista Vicent San-
chis, exdirector i col·laborador del diari Avui i director de Barça TV.      
21.30h Restaurant Can Flo Sopar xerrada amb Vicent Sanchis. 
Obert a tothom. Preu: 20 euros. Cal apuntar-se abans del dia 12 
d’octubre (678601710 o alella@cal.cat)

Dissabte 17 d’octubre
11h Plaça de l’Ajuntament Rebuda de la flama de la llengua portada 
pels atletes del Club Serra Marina i pels ciclistes de l’Associació 
Ratolins de Camp. Tothom qui vulgui acompanyar-la en el recorregut 
haurà de ser a les 10.45h a la masia de Can Magarola.
11.15h Plaça de l’Ajuntament Lectura del Manifest del Correllengua 
2009 a càrrec de Lluís Àvila, professor de català de l’IES Alella. 
11.30h Plaça de l’Ajuntament Homenatge a Manuel de Pedrolo. 
Lectura popular de textos de l’escriptor. (Activitat oberta a tothom. 
Els textos no podran ser superiors a 20 línies).
12h Plaça de l’Ajuntament Activitat infantil Somnis d’Alícia de la 
companyia Teatre Nu. 
22h Casal d’Alella Teatre: Diner Negre, de Ray Cooney. A càrrec del 
grup de teatre Pàmpol del Casal d’Alella. Entrada lliure. 

Diumenge 18 d’octubre
14h Pati de Can Gaza Botifarrada Popular. Preu: 6 euros. Cal fer 
reserva anticipada abans del dimecres 14 d’octubre al telèfon 675 
76 82 95 o al correu electrònic alella@jerc.cat
16h Pati de Can Gaza Lectura-concurs de poemes propis o no. 
Oberta a tothom que hi vulgui participar. Hi haurà premi per al millor 
lector de poemes. 

Dissabte 24 d’octubre 
18h Can Lleonart Lliurament dels premis literaris. El 13è premi de 
poesia Alella a Maria Oleart, 9è premi de contes Alella a Guida Alzi-
na i 6è premi de relats curts d’Astronomia Alella a Isidre Pòlit. 

Organitza: Nucli local de la CAL i Ajuntament d’Alella  
Col·laboren: JERC, Club d’atletisme Serra Marina, Associació ciclista Ratolins de Camp, 
Casal d’Alella, Biblioteca Ferrer i Guàrdia i Agrupació d’Astronomia d’Alella.

Correllengua 2009 Alella

De 17 a 19h Casal de la Gent Gran Can Gaza  
Xerrada. Prevenció i tractament de la grip. A càrrec de personal sani-
tari de l’ABS Alella-El Masnou.
Organitza: Ajuntament d’Alella, ABS Alella-El Masnou

Dimarts 6 d’octubre

20h Can Lleonart 
Tertúlia. Rapinyaires de Catalunya. A càrrec de l’ornitòleg Alfons Alier. 
Organitza: Ajuntament d’Alella.

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Club de lectura. L’elegància de l’eriçó, de Muriel Barbery. 
Organitza: Ajuntament d’Alella.

Dijous 8 d’octubre

20h Espai de la Rectoria   
Inauguració de l’exposició Alella, mite i vida quotidiana, de Rosa 
Agenjo. Fins al 25 d’octubre. Visites comentades el 10 i 11 d’octubre 
de 12 a 13h. Horari: dj i dv de 18.30 a 20.30h i ds i dg d’11 a 14h. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 9 d’octubre

9h Davant de Can Lleonart
Itinerari. Les aus rapinyaires del Maresme. Visita guiada a càrrec de 
l’ornitòleg Alfons Alier. Preu: 3 euros. Cal inscriure’s a Can Lleonart 
abans del 7 d’octubre.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Diumenge 11 d’octubre

De 18 a 20h Can Lleonart
Campanya de vacunació de la grip. Cal portar la targeta sanitària.
Organitza: Ajuntament d’Alella i ABS Alella-El Masnou

Dimecres 14 d’octubre

D’11 a 13h Can Lleonart
Campanya de vacunació de la grip. Cal portar la targeta sanitària.
Organitza: Ajuntament d’Alella i ABS Alella-El Masnou

Divendres 16 d’octubre

11h Can Lleonart
Taller de compostatge casolà. Inscripcions a sostenibilitat@alella.cat.  
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dissabte 17 d’octubre

20h Can Lleonart 
Tertúlia. Quin és el nostre temps? A càrrec de l’escriptor Josep Maria 
Espinàs i l’antropòleg Lluís Duch.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 22 d’octubre

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia.
L’Hora del conte. Tana, la castanyera. A càrrec de Pilar Marina.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimarts 27 d’octubre

De 21 a 3h Casal de Joves Can Gaza
Celebrarem la Nit de Tots Sants amb 6 hores de cinema de terror. 
Veurem les pel·lícules del gènere més votades pels joves.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 30 d’octubre

20h Can Lleonart
Tertúlia. Per què tenim dolor? A càrrec del Dr. Juan Antonio Aguilera, 
especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 5 de novembre

21h Can Lleonart
Concert de piano amb Hisako Hiseki. Preu: 3 euros, menors de 18, gratuït. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 6 de novembre

Sortida al teatre Coliseum. Carmen, de Sara Baras. Places limitades. 
Més informació Associació de Dones Montserrat Roig. Tel. 935404631.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

De 9 a 14h Can Lleonart
Xerrada. La síndrome d’Asperger. A càrrec de psicòlegs. 
Organitza: Associació Síndrome d’Asperger del Maresme i el Departament d’Educació. 

Divendres 23 d’octubre

19h Davant la plaça d’Antoni Pujadas
Sortida al teatre. Non Solum, de Sergi López i Jorge Picó. Preu: 24 
euros (entrada + transport). Cal inscriure’s a Can Lleonart abans de 
l’1 d’octubre.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 15 d’octubre

8.15h Davant de la plaça d’Antoni Pujadas
Sortida. Passejant per Tarraco. Preu: 18 euros (entrada + trans-
port). Inscripcions abans del 4 de novembre. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimecres 11 de novembre




