
Quedem al parc

4

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
AJUNTAMENT D’ALELLA

Nº260 MARÇ 2010

   6

   7

El Fons d’Ocupació es destinarà a noves 
tecnologies, serveis socials i obres

Millores a diverses parades i balanç 
d’usuaris del bus 
 
Editats els fulletons que promocionaran 
la marca ‘Alella, talent i vinyes’ 

Un nou espai públic completa la zona esportiva de Can Vera.
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De sempre, els vins d’Alella han tingut anomenada. La seva 

producció arrenca probablement abans de la romanització de 

la Laietània i la seva fama s’ha perllongat fins avui.

Des del principi, el govern municipal ha cregut en la vigència 

i les possibilitats de projecció d’aquest tret identitari –tant a 

nivell econòmic com paisatgístic- i s’ha escarrassat per teixir 

un projecte cultural i de dinamització territorial a l’entorn del 

món de la vinya i el vi. Treballem perquè aquests trets dis-

tintius, que són els nostres, vertebrin una oferta turística de 

qualitat que redundi positivament en l’economia local i que, 

a llarg termini, permeti preservar l’activitat agrària i les terres 

de conreu al Baix Maresme.

En aquest Full trobareu algunes de les darreres actuacions 

que s’estan duent a terme en aquest camp: el nou fulletó de 

promoció turística del municipi, l’agenda cultural del Cen-

tre d’Acollida Turística i les visites guiades als cellers de la 

Denominació d’Origen organitzades des de Can Lleonart. En 

aquest sentit, voldria també destacar l’acord de col·laboració 

que existeix entre l’Ajuntament, alguns cellers i la Corpora-

ció Catalana de Ràdio i Televisió per a la promoció dels vins 

d’Alella en la sèrie La Riera, de TV3. 

Hi ha més actuacions al forn, com la creació d’un consorci 

que agruparà 15 ajuntaments de la Denominació d’Origen i 

que compta amb el suport de la Direcció General de Turisme 

de la Generalitat de Catalunya, o l’obertura, abans de l’estiu, 

de l’oficina de turisme d’Alella a Can Lleonart. 

Abans d’acabar voldria agrair la vostra participació en l’es-

trena del nou espai públic de la zona esportiva de Can Vera, 

coincidint amb la festivitat del Carnestoltes. No és un espai 

destinat al joc, certament, però aquell dia vam ser conscients 

d’alguns riscos que ja estan en via de solució. Per acabar, 

voldria assabentar-vos que aquest mes de març comencen 

les obres d’ampliació de l’escola Fabra del Bosquet.11·12·13
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Alella estrena un nou espai públic    
···································································································
La nova plaça uneix el Poliesportiu i el Complex Esportiu Municipal.  
···································································································

El 14 de febrer Alella va donar la ben-
vinguda al nou espai públic de la zona 
esportiva de Can Vera, aprofitant les 
activitats populars del Carnestoltes. La 
nova plaça, de més de 1.000 m2 de 
superfície, completa aquest àmbit es-
portiu del municipi i actua com a nexe 
d’unió entre el Complex Esportiu Mu-
nicipal i el Poliesportiu Municipal Abe-
lardo Vera. 

El nou espai és un lloc d’estada i 
lleure, a més d’un bon mirador per les 
activitats que es realitzen a la pista 
exterior del Poliesportiu. El disseny de 
la urbanització i el mobiliari que s’ha 
instal·lat tenen un estil molt modern i 

funcional. A més de bancs, papereres, 
una columna de llum i una font, s’ha 
instal·lat un aparca-bicicletes i  s’han 
plantat una dotzena d’arbres - alzines i 
lledoners- per donar-hi ombra. 

El projecte resol el pendent del 
terreny mitjançant diversos murs ver-
ticals de formigó vist i murs inclinats 
revestits amb llambordes de cerà-
miques. L’interior de la plaça es una 
combinació de volums pavimentats i 

Obres de pavimentació a diferents carrers 

L’Ajuntament ha executat aquest 
mes de febrer obres de reparació i 
arranjament del paviment en dife-
rents carrers que estaven en mal es-
tat. L’actuació s’ha dut a terme als 
carrers d’Onofre Talavera -a l’encre-
uament amb la plaça del Safareig 
i Dolors Riera-, Molí, Cep, Greny 
-amb Ramon Bereguer III i Martí 
l’Humà-, Gifré el Pilós i Bernat I Ta-
llaferro. Al carrer d’Onofre Talavera 
també s’ha reposat la vorera i s’han 
fet treballs de neteja de la zona ver-
da de la plaça del Safareig. 

espais de sorra que configuren dife-
rents recorreguts. Les obres han cos-
tat prop de 280.000€ i s’han finançat 
amb diners procedents del Fons Esta-
tal d’Inversió Local (FEIL) de 2009. 
Inicialment tenien una durada previs-
ta de 4 mesos, però les dificultats del 
terreny i la recondució dels serveis so-
terrats -gas, llum i aiguat- han motivat 
que els treballs es perllonguessin dos 
mesos mes.

El nou espai és un lloc de pas i estada que uneix el Poliesportiu i el Complex Esportiu Municipal.

Entre d’altres actuacions, s’ha arranjat la zona verda i s’ha refet la vorera. 
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·······················································································································································
La major part dels ajuts es destinaran a finançar noves tecnologies, serveis socials i millora del clavegueram.   

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

Les actuacions del Fons Estatal d’Ocupació 

Enguany, l’Ajuntament rebrà un milió 
d’euros del Fons Estatal d’Ocupació i 
Sostenibilitat Local (FEOSL), que és 
la quantitat que li correspon a Alella 
d’acord amb el seu nombre d’habitants. 
Aquest Fons es destinarà a finançar les 
actuacions següents:

Xarxa de fibra òptica  
Més de la meitat del fons -586.000€- 
s’invertirà en la implantació d’una xarxa 
de fibra òptica que permetrà connectar 
diferents equipaments de titularitat pú-
blica de l’Ajuntament i la Generalitat. 
Inicialment, la xarxa donarà connexió 
als centres educatius públics -per tal 
de facilitar l’accés a la digitalització de 
l’educació-, a més de l’edifici de l’Ajun-
tament, l’Àgora, la comissaria de la 
Policia Local, Can Lleonart, Can Gaza 
i el Poliesportiu. La nova infrastructura 

també permetrà que els centres edu-
catius i els sociassistencials privats es 
puguin connectar si ho consideren con-
venient. 

Aquesta xarxa permetrà intercan-
viar informació entre els equipaments 
de forma immediata i és un primer pas 
per fer arribar la fibra òptica fins a les 
llars del municipi.

Aplicatius informàtics
Un total de 111.000€ es destinaran 
a adequar els sistemes informàtics per 
tal de facilitar i millorar l’atenció als 
ciutadans. Així, es preveu implantar 
un sistema multicanal per a la futura 
Oficina d’Atenció a la Ciutadania que 
ampliarà els canals de consulta i gestió 
dels ciutadans i permetrà desenvolu-
par serveis d’administració electrònica. 
Els  nous aplicatius informàtics també 

permetran de millorar la comunicació 
i la gestió de la policia i els recursos 
humans de l’Ajuntament.

Millora del clavegueram a Alella Parc
El fons d’ocupació també servirà per fi-
nançar l’adequació i millora de la xarxa 
de clavegueram del carrer de Santiago 
Rusiñol, a Alella Parc. L’actuació té un 
cost de 104.000€ i pretén resoldre 
els problemes de drenatge que pateix 
aquest carrer. 

Actuacions d’interès social 
Prop de 200.000€ del fons es destina-
ran a actuacions d’interès social, com 
ara el servei d’ajuda a domicili i tele-
assistència, despeses professionals de 
Serveis Socials, els serveis de conser-
geria de l’escoles Fabra i de la Serreta, 
entre d’altres.

Millores de drenatge a Can Calderó

L’Àrea de Serveis Urbans ha executat 
aquest mes de febrer una intervenció 
d’arranjament i millora del sistema de 
drenatge de l’aparcament de Can Cal-
deró, que va quedar molt malmès per 
les intenses pluges de l’hivern. 

Les obres han consistit en l’aporta-
ció de sauló i l’anivellament del terra 

amb lleugeres pendents per evitar l’es-
tancament de l’aigua i la formació de 
bassals. A més, als laterals de l’aparca-
ment s’ha habilitat un canal de desguàs 
per millorar el drenatge de l’aigua. La 
intervenció es completa amb la instal-
lació d’una tanca de fusta al lateral que 
dona a la carretera. 

Alella posa a prova el vot 
electrònic a la consulta sobre la 
independència
Alella haurà fet un assaig de vot 
electrònic amb motiu de la consulta 
sobre la independència del 28 de 
febrer.  La iniciativa ha estat impul-
sada per la plataforma de càrrecs 
electes Decidim.cat, l’Ajuntament 
d’Alella i el col·lectiu ciutadà orga-
nitzador de la consulta al municipi 
-Alella Decideix-, i servirà com a 
prova pilot per a futures consultes. 

 Amb la posada en pràctica de 
les votacions electròniques, Alella 
fa un pas endavant en l’aplicació 
de les noves tecnologies en un pro-
cés participatiu. 

Entre d’altres avantatges, el 
sistema de votació electrònica fa-
cilita el recompte de vots, evita er-
rors i redueix els costos econòmics 
i mediambientals que representa la 
impressió de les paperetes. 

Aquest nou sistema garanteix, 
igualment, la confidencialitat i la 
integritat del vot. 

··················································································································
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Obres d’Aigües Ter-Llobregat 

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

Convocatòria per adjudicar dos 
habitatges adaptats de Cal Doctor
L’Ajuntament i Adigsa han obert una 
nova convocatòria per adjudicar els 
dos habitatges adaptats de lloguer  -
d’un i dos dormitoris- que no van ser 
adjudicats per manca de sol·licitants 
que complissin els requisits. 

Les sol·licituds s’han de presen-
tar de l’1 de març a l’1 d’abril, en 
qualsevol de les dues administraci-
ons. Per optar als habitatges cal que 
almenys un membre de la unitat 
familiar tingui reconeguda més d’un 
33% de minusvalidesa, acreditar un 
mínim de 3 anys d’empadronament 
a Alella i uns ingressos inferiors a 
3,5 vegades l’IPREM. Consulteu les 
bases de la convocatòria a www.
alella.cat.

Últims dies de la ‘tele’ analògica 
···································································································
El 3 d’abril culmina el procés de canvi cap a la Televisió Digital Terrestre. 

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

La televisió analògica aviat serà histò-
ria. El 3 d’abril culminarà a Catalunya 
el procés de transició a la Televisió Di-
gital Terrestre (TDT), el sistema de di-
fusió digital del senyal de 
televisió que substituirà la 
difusió analògica. 

Tot i que bona part 
dels municipis del Mares-
me ja van fer el canvi de 
sistema al juny de 2009, 
Alella, Teià, el Masnou, 
Montgat i Tiana, muni-
cipis que reben el senyal de l’emissor 
de Collserola, van quedar dintre de la 
tercera fase de transició que té com a 
data límit de cessament de les emissi-
ons analògiques el 3 d’abril. 

L’Ajuntament ja fa temps que va de-
cidir apostar per avançar l’arribada de la 
TDT. Des de novembre de 2007, i du-

rant una any i mig, va finançar la recep-
ció de cinc múltiplex fins que la Gene-
ralitat en va assumir la responsabilitat. 
A més, ja fa tres anys que va impulsar, 

juntament amb altres mu-
nicipis maresmencs, la 
creació de Maresme Digi-
tal TV, la televisió pública 
de la comarca. 

L’orografia del munici-
pi dificulta la recepció del 
senyal i fa necessari una 
doble via de connexió: 

dues terceres parts de les llars adrecen 
les seves antenes cap al repetidor local, 
situat al Turó de les Monges, i una ter-
cera part cap a Collserola. Aquest mes 
de març s’instal·larà un gap filler a Mas 
Coll per poder solucionar els problemes 
de recepció que tenen els veïns dels car-
rers Rosselló i Vallespir. 

Des de finals de gener l’empresa pú-
blica Aigües Ter-Llobregat (ATLL) està 
executant la segona fase de les obres de 
canalització de la xarxa d’abastament 

general d’aigua entre Alella i Premià 
de Mar. Els treballs afecten diferents 
sectors del municipi. En concret, s’exe-
cuten treballs al Camí del Mig -entre 
el Masnou i el Sot del Marquès-, Can 
Lleonart i la riera de la Coma Fosca, 
entre Can Sans i Cal Duch. Per aques-
ta raó s’ha regulat el trànsit dels vials 
afectats, donant pas alternatiu als ve-
hicles. 

Recentment, ATLL ha enllestit els 
treballs de reposició de les obres cor-
responents a la connexió de la xarxa 
general entre Alella i Tiana. En concret 
i d’acord amb les condicions estipula-
des per l’Ajuntament, ATLL ha dut a 
terme la pavimentació i senyalització 
viària del passeig dels Germans Aymar 
i Puig i del carrer del Doctor Homs, la 
instal·lació d’un sistema de recollida 
d’aigües pluvials, l’eixamplament de 
la vorera i la construcció d’un giratori 
davant de Cal Baró.  Pavimentació del passeig Aymar i Puig. 

Prohibit fer foc fins al 15 d’octubre
Del 15 de març al 15 d’octubre no 
es pot fer cap foc en terrenys fores-
tals, estiguin o no poblats d’espè-
cies arbòries, i en la franja de 500 
metres que els envolten. Aques-
ta mesura afecta a tots els bar-
ris d’Alella, especialment els de 
muntanya: Can Magarola, Font 
de Cera, Alella Parc, Mas Coll, 
Can Comulada i Nova Alella-Cal 
Baró. Les autoritzacions per fer 
cremes controlades en sòl agrícola 
només seran tramitades pel De-
partament de Medi Ambient de la 
Generalitat. 

Nova sessió del DNI el 12 de març
La seu de la Policia Local (passeig 
de Marià Estrada, 8) acull el 12 de 
març una nova sessió per tramitar 
el DNI electrònic. Les persones 
interessades s’han d’apuntar a la 
Policia Local (93 555 24 12). Per 
poder tramitar el DNI des d’Alella 
cal anar dues vegades a les oficines 
policials. 
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Millores a la xarxa de parades de bus 
························································································································································
S’ha col·locat una nova marquesina a Can Lleonart i bancs a la resta de parades.
························································································································································

Problemes amb el subministrament 
de la comanda van endarrerir fins al 
passat 8 de febrer la instal·lació de 
la nova marquesina de la parada de 
bus de Can Lleonart, a la Placeta dels 
nens. La nova parada substitueix l’anti-
ga, propietat de la Direcció General de 
Transport Terrestre, que ha estat tras-
lladada al Centre de Salut.

La nova marquesina triplica en ca-
pacitat l’anterior -té 9 metres de longi-
tud- per donar resposta a la demanda 
de viatgers, ja que la parada funciona 
com a ròtula del sistema de transport 
local: hi fan parada les línies municipals 
Alella Exprés i Alella Circumval·lació, 
així com les línies amb Barcelona, tant 
diürnes com nocturnes.

Per donar servei al Centre de Sa-
lut i garantir la seguretat dels usuaris 
en els moments d’accedir i sortir de 
l’autobús, s’ha traslladat la parada a la 
confluència dels carrers Mas de Xaxars 
i Torrent Vallbona, on s’ha ampliat la 
vorera i s’hi ha instal·lat una marquesi-
na. També s’ha arranjat la parada de la 
comissaria de Policia, habilitant-ne un 
espai per a l’estacionament de l’auto-
bús sense interrompre el trànsit.

Aquestes actuacions s’han comple-
tat amb l’adequació de dues parades 
a Alella Parc –a l’entrada al barri i al 
carrer d’Antoni Gaudí- i l’adquisició de 
bancs per equipar-ne tota la xarxa, que 
s’aniran col·locant progressivament.

El cost de totes aquestes millores 
ascendeix a 37.800 euros i han es-
tat finançades a través de l’Agrupa-
ció de Municipis amb Transport Urbà 
(AMTU), tal com preveia el Pla de Mi-
llora del Transport Urbà (2009-2012) 
elaborat per l’Ajuntament.

Més inversions per a 2010
Com l’any passat, el 2010 Alella torna-
rà a ser el municipi del Maresme que 
rebrà més diners de l’AMTU. En total, 
63.400€, que es destinaran a cobrir 
l’amortització del vehicle de 46 places 
adquirit el setembre de 2007, i a finan-
çar les millores introduïdes el setembre 
de 2008 amb l’entrada en funciona-
ment de la línia Alella Circumval·lació, 
en substitució de l’Alella-Teià.

Balanç de viatgers
El 2009 va ser un any dolent per al 
transport públic. El sistema tarifari in-

tegrat de l’Autoritat del Transport Me-
tropolità –que agrupa les comarques 
de la regió de Barcelona- va perdre un 
2,2% de viatgers. 

En total, les línies amb origen i 
destí a Alella van registrar 346.294 
viatgers. Per línies, l’Alella-Barcelona 
va passar de 110.904 a 107.508 i 
l’Alella Exprés, que uneix l’estació de 
tren del Masnou amb el centre d’Alella, 
de 176.731 a 159.796. 

Aquesta pèrdua s’ha vist compen-
sada en bona part per l’increment de 
viatgers de la línia Alella Circumval-
lació, sobretot en hora punta. 

Aquest servei substitueix l’antic 
Alella-Teià i uneix els nuclis d’Alella 
Parc, Mas Coll, Can Comulada, Mar i 
Muntanya, La Gaietana i Montals amb 
l’estació del Masnou. La suma dels 
viatgers alellencs de l’Alella-Teià i de 
l’Alella Circumval·lació ascendeix a 
49.509.

La nova marquesina de la parada de Can Lleonart triplica la capacitat de l’anterior 

Marquesina de la parada del Torrent Vallbona. 

Arranjament de la parada de la Policia Local.
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L’Ajuntament edita el fulletó ‘Alella, talent i vinyes’

Comprar al mercat té premi

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

Crèdits per finançar projectes 
empresarials i necessitats socials 
L’alcalde d’Alella, Andreu Francis-
co, i el director comercial de Mi-
croBank, Ramon Gatell, han signat 
un conveni de col·laboració per al 
finançament de projectes empre-
sarials a través de microcrèdits. 
L’acord estableix línies de finança-
ment tant a microempreses, autò-
noms i projectes d’autoocupació, 
com als col·lectius més vulnerables 
que estan en situació d’exclusió 
financera, sense necessitat de les 
garanties i els avals requerits pel 
sistema financer tradicional. 

Bonificacions a l’impost de 
vehicles de tracció mecànica 
De l’1 de febrer a l’1 de maig es 
pot fer efectiu el pagament de l’im-
post  de vehicles, que enguany té 
com a novetat una bonificació del 
50%  per als vehicles amb 25 anys 
o més d’antiguitat, i per a aquells 
que emetin menys de 130 grams 
de CO2 per km. En tots dos casos, 
els beneficiaris d’aquestes bonifica-
cions hauran de presentar els docu-
ments acreditatius.

Els paradistes del Mercat Municipal fa-
ran promoció dels seus productes amb 
una campanya de premis de descomp-
tes. A partir d’ara, comprar a qualse-
vol de les parades del mercat pot tenir 
premi. Al llarg del mes, els paradistes 
lliuraran als seus clients un número 
per cada compra que facin, amb inde-
pendència de l’import de l’adquisició. 
El dia 30 de cada mes es farà un sor-
teig entre totes les butlletes lliurades. 
Està previst de donar-ne un màxim de 
5.000 mensuals. La persona guanya-
dora rebrà vals de descompte de 10€ 

···································································································
Se n’han editat 3.500 en català i francès i 3.500 en castellà i anglès.

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

···································································································
Cada mes se sortejaran vals de descompte entre els clients.

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

per comprar en cadascuna de les pa-
rades.

A més de promocionar l’activitat co-
mercial del mercat, es pretén potenciar 
la fidelització de la clientela, així com 
afavorir que els compradors coneguin i 
comprin a totes les parades. Està pre-
vist que es comencin a repartir els nú-
meros la primera setmana de març i el 
primer sorteig es farà el 30 de març.

La campanya coincideix amb l’es-
trena de la nova imatge del mercat, 
que des de Nadal té nova retolació 
a les parades i la façana de vidre. A 
més, s’ha instal·lat una banderola per 
difondre les campanyes promocionals 
d’aquest equipament comercial.

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

Es repartirà un número per cada compra 
i el dia 30 de cada mes es farà el sorteig
···················································

L’Ajuntament comença a donar forma 
i contingut a la marca Alella, talent i 
vinyes. Sota el paraigües d’aquesta 
imatge, aquest mes de febrer ha sortit 
a la llum un fulletó que serà la carta 
de presentació del municipi i un suport 
promocional que estarà present al Cen-
tre d’Acollida Turística, als punts d’in-
formació turística de la comarca i a la 
futura Oficina de Turisme d’Alella que , 
previsiblement, obrirà les seves portes 
a Can Lleonart aquesta primavera. 

Per començar, se n’han editat 7.000 
exemplars: 3.500 amb textos en cata-
là i francès i 3.500 més en castellà i 
anglès. El llibret ha estat dissenyat per 
l’estudi Insòlit Disseny, el mateix que 
va elaborar la imatge de la marca. 

A la portada apareix un suggestiu 

rajolí de vi, que surt d’un broc 
d’ampolla, referma la identitat 
vitivinícola del municipi. A les pà-
gines interiors, el fulletó recull una 
acurada selecció de fotografies que 
identifiquen i caracteritzen el nostre 
poble: el vi i les vinyes, el paisatge, 
el patrimoni arquitectònic, les festes 
i les propostes culturals.  Els textos 
donen unes petites pinzellades sobre 
el municipi: els seus trets diferencials, 
els principals punts d’interès i les ac-
tivitats més destacades que es progra-
men al llarg de l’any. El fulletó inclou 
informació sobre la DO Alella i les dades 
de contacte del Consell Regulador. 

El format i el contingut del material 
han estat concebuts amb la idea d’ani-
mar als alellencs i als visitants viure 

l’experiència de conèixer Alella amb 
tots els sentits. 
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Taller d’alimentació infantil a la 
llar d’infants Els Pinyons 
La segona sessió del programa 
L’aventura d’educar, que es farà el 
proper 24 de març, tractarà el tema 
de l’alimentació infantil. El taller 
anirà a càrrec de Núria Crespo, di-
plomada en infermeria amb 11 anys 
d’experiència en pediatria. El taller 
és obert a tots els pares i mares del 
municipi amb criatures de 0 a 3 
anys. La sessió és gratuïta, però cal 
reservar plaça a elspinyons@suara.
coop o al 93 555 55 09. Els tallers 
pràctics de L’aventura d’educar es 
fan a la llar d’infants municipal Els 
Pinyons un dimecres de cada mes 
de 17.30 a 19h. Hi ha un servei 
de canguratge per als infants de les 
famílies que hi assisteixen. 

Portes obertes a Els Pinyons
La llar d’infants municipal Els Pi-
nyons celebra dissabte 27 de març, 
d’11 a 13h, la jornada de por-
tes obertes per ensenyar les seves 
instal·lacions i explicar el projecte 
educatiu del centre. Durant la jorna-
da també s’informarà els assistents 
sobre el procés de preinscripció, 
que tindrà lloc del 3 al 14 de maig.

Activitats a l’Escola Fabra 
L’Escola Fabra celebra del 22 a 26 
de març la Setmana Cultural amb 
diverses activitats, com tallers o la 
fabralimpíada. El centre organitza 
el 23 de març de 17 a 19h una 
jornada de portes obertes adreçada 
a les famílies de l’escola en què es 
podrà visitar l’exposició de treballs 
relacionats amb el 75è aniversari. 
La comissió encarregada d’aquesta 
celebració segueix recollint material 
relacionat amb la història de l’esco-
la, que s’ha de lliurar a la secretaria 
del centre en horari escolar. També 
s’ha fixat com a dia de recollida el 
3 de març de 17 a 20h a l’escola 
del poble.  

Una reflexió sobre el paper de la dona 
en la filosofia i una divertida proposta 
teatral sobre la vida en parella, són dos  
dels actes programats a Alella per com-
memorar el Dia Internacional de les 
Dones que se celebra el 8 de març. 

Dins del cicle Converses amb el 
present de Can Lleonart, el 4 de març 
tindrem oportunitat d’escoltar les refle-
xions de Fina Birulés, professora de Fi-
losofia de la UB i una de les veus més 
autoritzades de Catalunya per parlar 
de filosofia i gènere. Acompanyada pel 
filòsof Gregorio Luri, Birulés ens des-
cobrirà per què sembla que la filoso-
fia sigui una disciplina exclusivament 
masculí.

L’endemà, 5 de març, a les Golfes 
de Can Lleonart, es farà la lectura del 
manifest institucional, a càrrec de l’es-
portista alellenca Bruna Rotger. Segui-
dament, la reflexió canvia de registre 
per endinsar-se en el món de la parella 
a través de la tragicòmedia La parella 
ideal, de la companyia Impacta Teatre. 
L’espectacle reflexiona sobre la relació 
dona-home i l’obsessió de l’ésser humà 
per trobar la parella ideal. 

Les dues associacions de dones del 

municipi també tenen previst celebrar 
el Dia de les Dones. L’Associació de 
Dones Montserrat Roig organitza un 
sopar-ball a la Masia de Mas Coll el 
6 de març i la taula rodona La dona 
entre el treball i la família, el 13 de 
març. A l’acte, que es farà a Can Lle-
onart, diverses dones treballadores del 
municipi explicaran com compaginen 
la seva vida laboral i familiar

L’Associació Dones Solidàries, per 
la seva part, repartirà flors solidàries 
pels diferents comerços del centre urbà 
el 8 de març. 

···································································································
Una obra de teatre i una tertúlia amb la filòsofa Fina Birulés centren els actes 
de celebració del 8 de Març.

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

Actes del Dia de la Dona

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

DIJOUS 4 DE MARÇ · 20H · GOLFES DE CAN LLEONART
Tertúlia Converses amb el present: dones i 
filosofia. A càrrec de Fina Birulés, professora de 
Filosofia de la UB, i Gregorio Luri, filòsof.

DIVENDRES 5 DE MARÇ · 21.30H · GOLFES DE CAN LLEONART
Lectura del manifest institucional, a càrrec de 
l’esportista alellenca Bruna Rotger.
Representació teatral La parella ideal, a càrrec de 
la Companyia Impacta Teatre. 

DISSABTE 6 DE MARÇ · 21H · RESTAURANT MASIA MAS COLL
Sopar-ball. Preu sòcies: 10€. No sòcies: 32€. 
Pagament fins al 4 de març a l’oficina de Caixa 
Laietana d’Alella.

DILLUNS 8 DE MARÇ · D’11 A 13H · COMERÇOS D’ALELLA
Repartiment de flors solidàries. 

DISSABTE 13 DE MARÇ · 11H · LES GOLFES DE CAN LLEONART
Taula rodona La dona, entre el treball i la família.

Representació teatral ‘La parella ideal’.
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Gentada al Carnestoltes 

Notes del Festival d’Estiu 

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

El fred intens no va ser cap impediment 
perquè els alellencs i les alellenques es 
posessin la disfressa i sortissin al carrer 
per celebrar el Carnestoltes. Centenars 
de persones es van sumar a la festa po-
pular que es va fer el diumenge 14 de 
febrer a la zona esportiva de Can Vera. 

A la pista exterior del Poliesportiu, els 
assistents van ballar, saltar i cantar 
amb l’animació del grup infantil Viri 
Virom, després d’acompanyar els ge-
gants i capgrossos en el seu recorregut 
pels carrers del centre i de gaudir d’una 
bona xocolata desfeta. 

Xerrada informativa sobre 
les estades solidàries 
L’Ajuntament torna a convocar 
enguany dues beques per realit-
zar estades solidàries, dins de les 
accions de cooperació internacio-
nal que es duen a terme amb el 
0,7% dels ingressos del pressupost 
municipal. Les estades solidàries 
són una aproximació en primera 
persona a la realitat del Sud i una 
oportunitat per aprendre del món 
en què vivim. Amb la concessió de 
d’aquestes beques, l’Ajuntament 
vol donar l’oportunitat als veïns i 
veïnes d’Alella de participar en una 
estada solidària que organitzen 
les ONG, i compartir després la 
seva experiència amb la resta de 
la població alellenca. Els detalls 
d’aquestes estades i la forma de 
participar s’explicaran a l’acte in-
formatiu que la Comissió de Coo-
peració Internacional ha convocat 
per a dijous 18 de març, a les 
20.30h, a Can Lleonart. Per optar 
a aquestes beques cal ser major 
de 21 anys i estar empadronat 
des de fa dos anys o més a Alella. 
La convocatòria per presentar la 
sol·licitud s’obrirà aquest mes de 
març. Podreu consultar-ne les ba-
ses a www.alella.cat.

Descompte del 50% a la quota 
d’inscripció de la piscina
El Complex Esportiu Municipal 
ofereix un descompte especial del 
50% en les quotes d’inscripció que 
es realitzin entre el 15 de febrer i 
el 14 de març. La campanya de 
promoció inclou també una revisió 
mèdica gratuïta i una bossa d’es-
port de regal. Aquest descompte de 
la quota d’inscripció no és acumu-
lable al del 20% del qual ja gau-
deixen les persones empadronades 
a Alella. D’altra banda, el complex 
esportiu ha estrenat recentment un 
nou servei de fisioteràpia que ofe-
reix tractaments de rehabilitació 
de lesions, assessorament tècnic, 
osteopatia i massatges esportius o 
relaxants. Les visites es fan cada 
dimecres i divendres de 9 a 13h i 
de 15 a 20h i cal demanar hora 
prèviament a recepció. Més infor-
mació a alella@ufec.cat o al telè-
fon 93 555 18 95. 

El Festival d’Estiu ja prepara els 
ingredients musicals que amaniran 
les nits de juliol a Alella. El 
programa d’aquesta sisena 
edició oferirà cinc concerts, 
un més que en l’edició 
anterior, amb gèneres molt 
variats com el gospel, la 
música clàssica o l’òpera. 

El festival s’estrena dissabte 3 
de juliol amb un concert de gospel 
que tindrà com escenari el 
Passeig dels Jardins del Cal 
Marquès. La segona cita 
musical serà dissabte 10 de 
juliol al Parc de Can Sors. 

Si l’any passat el festival es va 
atrevir a tirar endavant un espectacle 
de producció pròpia –que va 
aplegar a la Polifònica Joia i a 
l’Original Orquestra Jazz Band 
del Taller de Músics en els Jardins 

···································································································
La sisena edició oferirà cinc concerts els dies 3, 10, 15, 17 i 24 de juliol.

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

del Cal Marquès-, enguany aposta per 
un projecte diferent: l’estada 
musical  de vuit reconeguts 

músics que uniran els 
seus instruments per 
interpretar junts un 
repertori de peces 
d’alguns dels millors 
compositors clàssics. 

Assajaran durant una 
setmana a Alella i oferiran el 

fruit d’aquest treball conjunt en dos 
concerts que es faran dijous 15 i 

dissabte 17 de juliol als Jardins 
de les Quatre Torres.

Com a l’edició anterior, el 
Festival d’Estiu Alella 2010 
s’acomiadarà amb la projecció 
d’una òpera del Gran Teatre 

del Liceu. Serà el dia 24 de 
juliol al Jardí de les Estàtues de Cal 

Marquès.
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‘Espais de Poesia’ torna a l’abril Can Lleonart inicia els itineraris 
‘Pels cellers de la DO Alella’
Amb la visita a Alta Alella, arren-
quen el dissabte 13 de març els iti-
neraris Pels cellers de la DO Alella 
organitzats per Can Lleonart. Gui-
ats per l’enòleg d’Alta Alella Vicenç 
Galbany i la sommelier Rosa Vila, 
podrem conèixer el procés de l’ela-
boració del vi i les particularitat 
d’aquest celler. La visita és gratu-
ïta per a menors de 18 anys i té 
un cost de 4€ per als adults. Les 
places són limitades i cal inscriu-
re-s’hi a Can Lleonart abans del 5 
març. 

El 12 de març acaba el termini per 
participar a la Mostra Literària 
El proper 12 de març finalitza el 
termini per presentar les obres as-
pirants als premis de la fase local 
de la XXVII Mostra Literària del 
Maresme. Els treballs s’han de lliu-
rar a Can Lleonart. Consulteu les 
bases de la mostra a www.alella.
cat. 

Les pintures d’Ana Roca-Sastre, a 
la Rectoria 
Per motius d’organització, l’exposi-
ció de l’espai de la Rectoria Mira-
des endins, mirades enfora, de la 
pintora alellenca Ana Roca-Sastre 
es va inaugurar el 17 de febrer. Les 
dates de les visites guiades per l’ar-
tista es van canviar als dies 27 i 28 
de febrer. 

El CAT inicia la programació 
d’activitats lúdiques i culturals
El Centre d’Acollida Turística (CAT) 
d’Alella, Teià i El Masnou va en-
cetar el 14 de febrer el programa 
d’activitats de l’any.  Aquest espai, 
pioner a Catalunya, inicia la seva 
activitat turístico-cultural que in-
clou un ampli ventall de propostes 
per a tots els públics: espectacles 
infantils, tallers didàctics, de cuina 
romana i d’enologia, i una exposi-
ció sobre el menjar i el beure de 
l’època romana, a més d’una jor-
nada de portes obertes i la Festa 
de la Vinalia Rústica, que es farà 
coincidint amb l’inici de la verema. 
L’agenda cultural es va presentar 
públicament el 2 de febrer i es pot 
consultar a www.turismecat.cat. 

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

Les lletres d’impremta, a concurs
valorades seran premiades. El lliura-
ment de premis es farà a Can Manyé 
dissabte 27 de març, a les 12h. Con-
sulteu les bases del concurs a www.
alella.cat. 

···································································································
Art i poesia tenen una cita al festival literari que se celebra del 15 al 24 d’abril. 

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

El termini per participar en el concurs 
fotogràfic sobre lletres d’impremta que 
convoca l’Ajuntament finalitza el pro-
per 24 de març. Aquesta iniciativa, 
que anima la ciutadania a fixar-se en 
els elements tipogràfics que ens envol-
ten -i que moltes vegades ens passen 
per alt- està relacionada amb l’expo-
sició Art a la tipografia i tipografia a 
l’art que acollirà Can Manyé del 5 al 
28 de març i que està comissariada pel 
dissenyador Enric Satué. 

Cada concursant pot presentar un 
màxim de dues fotografies que s’han 
de lliurar a Can Lleonart, sense signar 
i amb un lema que identifiqui l’obra. 
Una selecció de les fotos rebudes serà 
exposada a Can Manyé. El jurat valo-
rarà la creativitat i l’originalitat de les 
imatges recollides i les tres fotos més L’exposició recull tipografies d’una vintena d’obres. 

Espais de Poesia torna a Alella del 15 
al 24 d’abril, amb més dies de progra-
mació i noves propostes que van més 
enllà del llenguatge poètic, literari i 
musical de les dues edicions anteriors, 
per explorar també el llenguatge de les 
arts visuals. 

Espais arrenca amb la inauguració 
de l’exposició de poesia visual El signe 
poètic que l’artista Abdó Martí porta 
a Can Manyé. El món creatiu d’Abdó 
Martí configura instal·lacions d’un gran 
magnetisme, un imaginari complex, 
construït amb elements tan variats 
com fotografies, objectes comprats a 
deixalleries, fustes, llibres, lletres, cotó 
fluix o agulles de cosir.

L’exposició de Can Manyé és una 
de les novetats destacades de l’edició 
d’enguany, que estrena altres propos-
tes com l’itinerari poètic pels carrers 
d’Alella o un tast musical de la Coral 
Polifònica Joia al celler Alta Alella.

Un dels plats forts d’Espais de Poe-
sia serà la trobada de poetes i poetes-
ses del Maresme que reunirà a Alella 
algunes de les millors plomes poèti-
ques de la nostra comarca. 

En el marc del festival, el 18 d’abril 
es lliuraran els premis de la XXVII Mos-
tra Literària del Maresme, en un acte 
que enguany tindrà un contingut i un 
format diferent i en el qual la música 
jugarà un paper molt important. 

Espais de Poesia comptarà de nou 
amb la implicació dels centres educa-
tius, entitats i veïns i veïnes del muni-
cipi. Promoure la lectura i la creació 
literària des dels espais que ens identi-
fiquen i ens uneixen com a poble, és la 
principal raó de ser d’aquesta proposta 
cultural que es va estrenar la primave-
ra de 2008.
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ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA 2010: compromís social i projectes de futur 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Eficiència i transparència en la gestió 

La administració ha d’estar a l’alçada del que ens 
demana la gent. Ha de oferir un bon servei i fer una 
bona gestió dels recursos que s’ens han confiat. 
Però tot això exigeix que la gestió d’aquests recur-
sos, cada vegada mes minços, sigui la correcte. 
En el Ple del més de febrer el govern va presentar 
els pressupostos generals per l’any 2010. I un cop 
mes CIU ha dit NO. 

En grans linees: Els sous i salaris de l’Ajunta-
ment s’incrementen un 4,53%, de 182.711€. A 
cooperació Internacional es destinen 53.000€, una 
part per ”estades solidàries” d’alellencs al tercer 
mon. La inversió neta es tan sols de 687.050€, en 
un pressupost que puja un total de 14.544.537€.

A tot això tenim: Un increment dels robatoris 
a Alella (89, dels quals 70 han estat consumats) 
Una mobilitat molt complicada a hores punta 
(amb 19 agents de la policia local, amb un cost 
de 1.056.395,88€) Una taxa d’atur del 8,61%, 
el que vol dir 421 persones sense feina. I tenim un 
23% de famílies que viuen al llindar de la pobresa, 
per sota de la Renda IRSC (Indicador de Renda de 
Suficiència per Catalunya)

Propostes de CIU: Crear un portal de feina a la 
plana web de l’ajuntament a on quedin reflectides 

les ofertes i demandes, tant del poble com de la co-
marca. Els diners de cooperació internacional s’han 
de dedicar a aixó i a Serveis socials. S’hauríen de 
unificar certes regidories per tal de reduir costos. 
S’han de congelar els sous del personal de l’ajun-
tament i dels càrrecs electes. Aixi mateix, consi-
derem que han de ser arxivats els expedients de 
multes generats per la càmera de la Rambla Angel 
Guimerà.

I els pressupostos han de ser publicats a la pla-
na web de l’ajuntament. S’ha de ser eficient en la 
gestió publica i transparents amb la ciutadania.

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

Quan llegireu aquest escrit, el Ple de l’Ajuntament 
ja haurà votat el pressupost municipal per a 2010.
Serà la primera vegada, des que governa ERC+La 
Garnatxa, que no haurà estat aprovat en el tombant 
d’any, sinó ben avançat el mes de febrer. El podrí-
em haver presentat abans, però el gest de fer-ho 
ara expressa dues voluntats. 

D’una banda, donar prou temps als grups muni-
cipals perquè davant d’un exercici econòmicament 
complicat poguessin estudiar els comptes amb de-
teniment i formular les aportacions que conside-
ressin adients. Com de costum, n’han fetes poques 
o cap, i sabedors, en molts casos, que eren inas-
sumibles. Hi havia qui exigia reduir a la mínima 
expressió la partida destinada a cooperació interna-
cional. Per a ERC+LG, el 0,7% (53.000 euros) és 
un compromís ètic i polític indefugible que és per-
fectament compatible amb l’augment de l’atenció i 
dels recursos socials al nostre municipi (que passa 
de 300.000 euros el 2009, a 380.000 el 2010).  

La segona voluntat consisteix a ajustar al mà-
xim els capítols de despesa i d’ingressos per tal de 
garantir les inversions, d’una banda, i el nombre i el 
nivell de serveis que presta l’Ajuntament, de l’altra. 

En mans d’altres formacions, el pressupost de 2010 
seria curt i de baixa volada, i deixaria arraconats en 
un calaix els projectes estratègics –com el nou Casal 
i la biblioteca- per por i per manca de visió de futur. 

En canvi, dels 14,5 milions d’euros del pressu-
post, ERC+La Garnatxa en destinarà 4,7 a inver-
sions, que en serien més de 5 si hi sumem el cost 
per la redacció de projectes. L’ampliació de l’escola 
Fabra és l’obra senyera d’enguany i s’endú 3,4 mi-
lions, però n’hi ha d’altres: la urbanització –en col-
laboració amb els veïns- del nucli de Cal Vell, i la 
construcció d’un nou vial i una zona d’aparcament 
a l’escola de la Serreta. 

Aquest esforç inversor únicament és possible 
fent bé els deures: havent cancel·lat el deute histò-
ric de 4 milions que vam heretar el 2003 i havent 
generat, en contrapartida, un estalvi net sostingut 
en el temps que ens ha permès dedicar a inversi-
ons 252.000 euros el 2008, 443.000 el 2009 i 
674.000 el 2010. Com veieu, la progressió ha es-
tat constant i els recursos s’han multiplicat gairebé 
per tres, al qual cosa representa un fet absoluta-
ment extraordinari si el comparem amb la majoria 
de municipis del nostre entorn geogràfic.

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)

Cristina Xatart, regidora del grup municipal de CiU
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PARTIT POPULAR PPC: Solucions per als catalans 

AMOR PER ALELLA, C.O.R. Més val tard que mai. Ja tenim aquí el pressupost de 2010

Ja és una realitat: la N-II ha passat de l’Estat a 
la Generalitat de Catalunya. En uns anys la N-II 
es convertirà en passejos marítims, rambles semi-
peatonals o vials urbans al seu pas pels nostres 
municipis. El Maresme perdrà el seu eix gratuït de 
connexió interurbà. Des del PPC exigim que, men-
tre no sigui construït un nou vial gratuït, ja sigui una 
Ronda o el desdoblament de la C-32, tots els pe-
atges, troncals o d’accessos, de l’autopista del Ma-
resme siguin gratuïts per a tots els seus residents. 
També el nou vial de connexió entre el Maresme i 
el Vallès Oriental ha de ser-lo. I per això, el PPC 
ha iniciat una campanya de recollida de signatures 
per a aconseguir la gratuïtat d’aquests peatges. En 
Alella, Alicia Sánchez-Camacho va donar el tret de 
sortida el passat dia 18 de febrer sent la prime-
ra a plasmar la seva signatura perquè els alellencs 
deixin de pagar peatges. La seguretat, l’ocupació i 
la immigració també ens preocupen. La insegure-
tat a Alella s’ha incrementat de forma exponencial 
en els últims mesos davant la passivitat del govern 
municipal i dels responsables policials. Els assalts 
a domicilis, robatoris en establiments comercials o 
a instal·lacions municipals han fet saltar l’alarma 
malgrat que des del govern de ERC-LG i PSC no 

s’ha informat a la població. Hem iniciat una cam-
panya en tots els municipis que, com Alella, estan 
sent assaltats per delinqüents, davant la falta de re-
cursos policials, per a incrementar els efectius poli-
cials en tota la comarca. En Mataró estem recollint 
signatures per a la construcció d’una nova comis-
saria de Policia Local. Mentrestant, ERC-LG i PSC 
ens han regalat uns pressupostos en els quals no hi 
ha suficiència de crèdit per a assumir les despeses 
que es pressuposten: http://javierberzosa.blogspot.
com/2010/02/alella-pressupostos-municipals-que-
no.html. Això sí, pensen recaptar 220.000 euros 
en multes de trànsit. 

Javier Berzosa, regidor del grup municipal del PP

Tel: 93 540 82 47
freixescs@alella.cat

Finals de febrer de 2010. Toca donar el nostre vot 
de confiança, o no, als pressupostos del 2010. En 
primer lloc, dir que ens sembla poc seriós tenir 
a les nostres mans els pressupostos d’enguany a 
aquestes alçades, quan ja estarem a punt d’acabar 
el primer trimestre. Com no pot ser d’una altra ma-
nera, l’equip de govern ens ha demanat el nostre 
recolzament a aquests pressupostos, però el nostre 
no serà un sí incondicional. Som conscients que 
tenen majoria i que els pressupostos s’aprovarant 
igualment, però tot i així qualsevol govern vol el 
màxim consens, cosa que agraïm. Per això, volem 
dir que el COR aprovarà els pressupostos a can-
vi d’algunes qüestions que considerem importants 
per al poble. En primer lloc, volem que l’alcalde 
es comprometi personalment perquè Francesc Fer-
rer i Guàrdia sigui nomenat Fill Predilecte al llarg 
d’aquest 2010. Que també s’anomeni Fill Predi-
lecte, donat que Les Escoles Fabra fan 75 anys, 
Josep Goday, l’autèntic pare de l’escola racionalis-
ta que tenim al poble. A més a més, demanem 
una tanca de protecció a l’avinguda Ferran Fabra. 
Només així garantirem que els nens, quan baixin 
de l’escola de dalt, se sentin segurs. I més quan 
estan a punt de començar les obres d’ampliació 

de l’escola. Quan això passi serà un puja I baixa 
de camions i maquinària que, sense aquesta tanca, 
pot posar en perill els nens. També demanem que 
és vinculi la figura de Josep Fluixà amb el consorci 
del nou Casal d’Alella. Fluixà és una persona que 
porta més de mitja vida dedicada al nostre Casal. 
També volem que dues propostes d’iniciativa pri-
vada es puguin dur a terme. Una d’elles es la nova 
construcció d’una residencia per a la gent gran al 
barri d’Ibars Meia. L’altre, una nova escola basada 
en el métode “Montessori”. Es tracta de projectes 
que poden generar un plus de riquesa al poble en 
plena crisi. A dia d’avui, ambdues propostes estan 
afectades per la suspensió de llicencies, I això és 
una autèntica llàstima. En el cas de la residencia, 
és un projecte que porta mes d’un any en tràmit 
a l’ajuntament. Aquest consistori no veu viable un 
projecte que donaria 17 llocs de treball directes a 
gent del poble, més de 50 llocs de treball indirec-
tes, i que possibilitaria que 36 avis puguin gaudir 
d’una residència amb tots els serveis. Tampoc veu 
clar que aquest projecte sigui el primer servei al 
poble que s’ubiqui en l’oblidada Ibars Meia. “Diuen 
que aquest es el problema....no veuen clar aquest 
servei a Ibars Meia”.

Tel: 667 18 25 23
berzosahf@alella.cat
alella@ppbarcelona.org
www.ppbarcelona.org
www.javierberzosa.
blogspot.com
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA El pressupost de la crisi

GENT D’ALELLA Pressupost (1): Ingressos 

Tel: 615 844 719
seresijm@alella.cat

El context econòmic general, la situació específica 
del nostre poble davant d’una considerable reduc-
ció dels ingressos municipals agreujada per una 
més que probable disminució de les aportacions 
estatals i autonòmiques no permet fer bullir l’olla 
amb condicions adients per continuar per la senda 
projectada per el govern.

Un projecte econòmic pel 2010 s’ajusta, tant 
com pot,  a les prioritats polítiques orientades a 
millorar la qualitat de vida de les persones i per 
preparar un poble (inversions, innovació i projectes 
estratègics) per afrontar la propera etapa del rellan-
çament o la recuperació de l’economia nacional.     

El pressupost per aquest any, amb indubtables 
trets de l’arquitectura econòmica pròpia d’un mo-
ment d’incertesa, garanteix les polítiques ja conso-
lidades i manté el nivell de serveis, el manteniment 
del poble i el desenvolupament  dels equipaments. 

En el comentari de l’any passat ens queixàvem 
de la cirurgia aplicada en partides que retallaven 
iniciatives d’algunes regidories, però aquest any 
cal, més que mai, lleialtat i solidaritat per enfortir 
la gestió econòmica del govern. 

Es més que probable que no tots el grups mu-
nicipals donin suport al pressupost, Ho entendríem 

dins de la dinàmica pròpia del debat o divergènci-
es polítiques conceptuals, però no des d’una pers-
pectiva preelectoral molt anticipada, no a un “des 
d’ara no a tot”, ni ha capgirar la identitat política 
del govern a canvi d’un vot favorable. 

Ara cal fer costat a un pressupost que permeti 
al nostre poble mantenir les constants i donar con-
fiança a iniciatives que, des de la perspectiva finan-
cera, ens podem permetre per no aturar-nos i restar 
encotillats dins el pessimisme,  malgrat seguir es-
coltant d’alguns  l’habitual opinió catastròfica sobre 
un esfondrament, a curt i mig termini, de l’equilibri 
financer del municipi amb un transfons, allunyat 
de la realitat comptable, que es podria interpretar 
com eina per evitar que el nostre municipi continuï 
progressant des d’una perspectiva progressista.

Parlem dels ingressos. Amb els impostos munici-
pals aportarem uns 6 M.d’€; 3 M. més arribaran 
d’altres administracions; 2,1 de taxes, multes, par-
ticipació en activitats i serveis i 3,4 M del préstec 
per les obres del Fabra fins arribar a un pressupost 
de 14,5 M.  

Les Ordenances Fiscals, a més d’ingressos, 
haurien d’esdevenir l’eina de suport a les famílies, 
i d’impuls a nous hàbits de consum i a una econo-
mia sostenible. Per això Gent d’Alella va presentar 
un seguit d’al·legacions i suggeriments, que varen 
rebre el suport de CiU, PP i COR. Donat que l’any 
passat només 5 famílies van gaudir de bonifica-
cions de l’IBI, proposàvem incloure els habitatges 
fins a 200.000 € de valor cadastral, bonificar els 
pensionistes, famílies monoparentals i persones 
vídues amb rendes molt baixes, així com la instal-
lació d’energies renovables en edificis rehabilitats. 
L’IBI va pujar un promig de 125€ el 2009 i en-
guany es recaptarà un 3,83% més fins arribar als 
586.000 €. On és la congelació?

També des de l’Ajuntament podríem estimular 
l’economia productiva i el comerç local, i a més, 
afavorir les empreses que incrementin el nombre 
de llocs de treball. Les persones que es trobin en 

situació d’atur des de fa dos anys haurien d’accedir 
a la oferta formativa, cultural i esportiva municipal    
(la taxa d’atur a Alella també s’ha doblat). Però les 
nostres propostes no van prosperar pels vots en 
contra d’ERC-LG i PSC.

L’evidència és que el nostre govern és cada 
cop menys progressista (PSC),  menys d’esquerres  
(ERC)  i menys  ecologista  (LG) . Perquè una cosa 
és el que es diu i una altra el que es fa; perquè ni 
tan sols podem substituir una marquesina d’auto-
bús en un temps raonable: necessitem més de dos 
mesos, quan més plou i més fred fa. I la nova plaça 
dura de caire metropolità, és el que volem a Alella?. 
Total, son “només” 284.248 € del pressupost !

 

 

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

Mercè Marzo
Tel. 93 555 23 39
mercemarzo@
gentdalella.cat
www.gentdalella.cat
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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 ·

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

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

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

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

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

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

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

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

Propera estada de la deixalleria mòbil a Alella 
Del 2 al 7 de març
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 GENER-MARÇ 2010 

Telèfons d’interès 

PLE ORDINARI DEL 26 DE NOVEMBRE DE 2009   (Per a més informació, consulteu l’acta de la sessió plenària en el web www.consensus.cat/alella)

Acords del ple

realitzat el 2004 i incorpora la documentació, els estudis, 
els canvis legislatius i els diversos plans sectorials que afec-
ten el municipi. El document consta d’un informe de sos-
tenibilitat ambiental, a més de les memòries descriptiva i 
informativa. 
Aprovat amb els vots favorables d’ERC+LG, CiU, COR i PSC, 
l’abstenció de PP i Gd’A.

 Suspensió cautelar de llicències.
El Ple va aprovar la suspensió cautelar de llicències en di-
versos àmbits del sòl urbà i de sòl urbanitzable susceptibles 
d’afectació en el nou planejament. La suspensió s’estén 
també a les llicències per a usos que no siguin els d’habi-
tatge o serveis privats a les zones classificades com a zona 
13 (ciutat jardí). 
Aprovat amb el vot favorable de ERC+LG, CiU, PP, COR i 
PSC i l’abstenció de Gd’A.

ACORDS DEL PLE
 
  Aprovació definitiva del Pla Local d’Habitatge 
El Ple va aprovar definitivament el Pla Local d’Habitatge, 
aprovat inicialment el 30 de juliol de 2009, un cop desesti-
mades les al·legacions presentades per Rials SA. 
Aprovat per unanimitat 

 Programa de participació del POUM
El Ple va aprovar el programa de participació ciutadana del 
POUM que preveu tot un seguit de mecanismes, instru-
ments i espais de participació perquè la ciutadania conegui 
el contingut i levolució del procés, així com aportar els seus 
suggeriments i propostes. El programa inclou la realització 
de tres jornades de participació temàtiques a realitzar du-
rant el mes de desembre. 
Aprovat per unanimitat 

 Aprovació de l’Avanç de POUM 
El Ple va aprovar l’Avanç de POUM, el document de parti-
da per a la revisió del Pla General d’Ordenació Urbanística 
d’Alella. El document té en compte el procés de participació 

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

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

ÀGORA PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
93 540 72 45 

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55

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

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

CASAL DE JOVES CAN GAZA
93 540 85 17

CENTRE CULTURAL CAN LLEONART
93 540 40 24 

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
93 555 55 09

POLIESPORTIU ABELARDO VERA
93 540 19 93

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

DEIXALLERIA
93 555 86 99 / Dg. de 10 a 13h · Dl. tancat
De dt. a ds. de 10 a 14h i de 16 a 19h

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

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

Mercat municipal (1r trimestre)                                     04.01.2010 a 04.03.2010

Impost vehicles tracció mecànica                 01.02.2010 a 01.04.2010

Taxa cementiri municipal                                       01.02.2010 a 01.04.2010

Taxa per entrada de vehicles-guals                                                                                     01.02.2010 a 01.04.2010 

IBI (1a fracció domiciliat)                                                           01.03.2010

Taxa d’escombraries                                                          05.03.2010 a 05.05.2010
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Agenda d’activitats

21.30h Les Golfes de Can Lleonart
Lectura del manifest institucional del Dia Internacional de les Dones, 
a càrrec de l’esportista Bruna Rotger. Teatre. La parella ideal. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

22h Casal d’Alella
El Bolòdrom. Concert dels grups The Trip Show, Whyshoes  i Zona VX. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 5 de març

8.15h Davant de la plaça d’Antoni Pujadas
Sortida. Caminant pel camí de ronda: de Roses al Cortalet (Aiguamolls 
de l’Empordà). Amb Montserrat Figueras i Joaquim Saiz. Preu: 20€. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimecres 10 de març

9.30h Davant de la Plaça d’Antoni Pujadas  
Itinerari. Pels cellers de la DO Alella: Alta Alella. Preu: 4€ (menors de 
18 anys, gratuït). Inscripcions abans del 5 de març.
Organitza: Ajuntament d’Alella

11h Les Golfes de Can Lleonart
Taula rodona. La dona entre el treball i la família, amb joves treballadores.  
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

Dissabte 13 de març

Fins al 7 de març
Mirades endins, mirades enfora, retrospectiva d’Ana Roca-Sastre. 
Organitza: Ajuntament d’Alella   
Dijous i divendres de 18.30 a 20.30h. Dissabte i diumenge d’11 a 14h.

Exposició a l’Espai de la Rectoria

20h Can Lleonart 
Tertúlia. Canvis de conducta en l’adolescència. A càrrec de Rosa Poch, 
psicòloga de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 11 de març

12h Les Golfes de Can Lleonart
Titelles. Avi Ramon. A càrrec de la companyia Teatre Nu. Preu: 1€
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dissabte 20 de març 

11h Plaça de l’Ajuntament
Calçotada popular. Calçots, 1 botifarra, 1 peça de fruita, vi, aigua i sal-
sa de calçots: 10€. Pots menjar a la plaça o endur-t’ho en una bossa. 
Organitza: Colla de Gegants, Capgrossos, Grallers  i Timbalers d’Alella 

11h Centre d’Acollida Turística (C/ Ernest Lluch,40 Teià)
Espectacle infantil. Family. A càrrec del Mag Fèlix Brunet. Preu: 3,5€ 
(menors de 7 anys, gratuït).  
Organitza: Ajuntaments d’Alella, Teià i El Masnou

Diumenge 14 de març

Del 5 al 28 de març
Inauguració 5 de març a les 20h
Art a la tipografia i tipografia a l’art, comissariada per Enric Satué. 
Lliurament de premis del concurs fotogràfic sobre lletres d’impremta.  
27 de març a les 12h. Consulteu les bases a www.alella.cat.
Organitza: Ajuntament d’Alella
Can Manyé (Riera de la Coma Fosca, 42)
Dimecres, dijous i divendres de 17 a 20.30h. Dissabte i diumenge d’11 a 14h.

Exposició a Can Manyé 

11h Centre d’Acollida Turística (c/ Ernest Lluch, 40 Teià)
Taller de jocs romans. Preu: 2€. Inscripció: reserves@cella-vinaria.cat
Organitza: Ajuntaments d’Alella, Teià i El Masnou

Diumenge 28 de març 

13h Can Gaza
Calçotada jove. 1r concurs de menjar calçots, bingo i karaoke. Tiquets 
a l’Àgora i al Casal de Joves. Preu: 8€ (4€ si participen al concurs). 
Organitza: Comissió de Joves d’Alella 

Diumenge 21 de març

20.30h Can Lleonart
Xerrada-informativa sobre les estades solidàries. A càrrec de la 
Comissió de Cooperació Internacional d’Alella.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 18 de març

17.30h Llar d’Infants Municipal Els Pinyons
L’Aventura d’educar. Taller sobre alimentació infantil. A càrrec de Núria 
Crespo, infermera de pediatria. Inscripcions a elspinyons@suara.coop. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimecres 24 de març

20h Biblioteca 
Concert recital. Gessamí de nit: el so de la poesia àrab. A càrrec de 
Yacine Belahcene (veu i percussions) i Mohamed Soulimane (violí). 
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Divendres 19 de març 

20h Golfes de Can Lleonart
Tertúlia. Converses amb el present: dones i filosofia. A càrrec de Fina 
Birulés, professora de Filosofia de la UB, i Gregorio Luri, filòsof.
Organitza: Ajuntament d’Alella

21h Biblioteca 
Club de lectura. Flor d’acàcia. Amb l’autora, Leah Bonnín.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dijous 4 de març

17.30h Biblioteca 
L’hora del conte. Espectacle de clown musical Afina Serafina.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dimarts 16 de març

19h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig
Xerrada. La mediació, una alternativa per a la resolució dels conflictes. 
A càrrec de Concepció Sànchez, advocada.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dimarts 23 de març

11h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig
Xerrada sobre infants i adolescents. A càrrec de Montse Olles, infermera.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dijous 25 de març

D’11 a 13h Comerços d’Alella 
Repartiment de flors solidàries.
Organitza: Associació Dones Solidàries d’Alella 

Dilluns 8 de març

21h Restaurant la Masia Mas Coll
Sopar-ball. Preu sòcies: 10€. No sòcies: 32€. Pagament fins al 4 de 
març a l’oficina de Caixa Laietana d’Alella.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dissabte 6 de març

20h Can Lleonart
Conferència. La violència psicològica, arma mortal. A càrrec de  
Gemma Lienas, escriptora i periodista 
Organitza: Associació Dones Solidàries d’Alella 

Divendres 26 de març



RECOMANACIONS DE SEGURETAT 
PER PREVENIR ELS ROBATORIS A DOMICILIS 

Consells generals

Protegiu les obertures de més fàcil accés: finestres de cuina i bany, portes de 
tanca corredissa, etc.

Connecteu sempre l’alarma quan marxeu de casa o aneu a dormir. 

Deixeu un llum encès a la nit a l’exterior del domicili, podeu disposar de llums 
que s’activen amb temporitzador.

No deixeu les claus de casa en els vehicles aparcats.

Si observeu moviments estranys de persones que us facin sospitar, truqueu la 
policia.

Dins de casa

Si creieu que un estrany hi ha entrat o hi vol entrar, obriu les llums i crideu.

Eviteu SEMPRE la confrontació amb qualsevol intrús i faciliteu-ne la fugida.

Mireu a l’exterior per si veieu algú o un cotxe desconegut i truqueu la policia.

En sortir de casa

Comproveu que tots els accessos estiguin tancats.

Tanqueu la porta amb clau.

Connecteu l’alarma. 

Si torneu al domicili i observeu que algú hi ha entrat, no entreu i truqueu la 
policia.

TELÈFONS D’INTERÈS

Policia Local d’Alella
092 emergències
93 555 24 12

Mossos d’Esquadra
088

Emergències
112

DENÚNCIES

Podeu denunciar els fets 
a la Policia Local 
o al Cos de Mossos 
d’Esquadra i també 
a l’adreça d’Internet
www.gencat.net/mossos

més informació www.alella.cat


