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Exemplars i distribució gratuïts a tots els habitants.
Pots fer-nos arribar els teus dubtes o suggeriments a comunicacio@alella.cat i pots consultar www.alella.cat

Amb l’arribada del bon temps, les entitats i la ciutadania 
s’aboquen al carrer i es desferma l’activitat. Per a aquells 
que intentem ser presents a tot -o gairebé tot- el que es cou i 
succeeix al nostre poble se’ns fa difícil de seguir el ritme. Per 
aquest motiu, deixeu-me fer esment de les prop de 1.500 
persones que han assistit als diversos actes de la tercera edi-
ció d’Espais de Poesia.

El mes d’abril vam començar un any més -i ja en van vuit- les 
trobades del govern amb els barris. Seran vuit trobades que 
acabaran a mitjan maig i que serviran per escoltar, copsar 
els problemes i passar comptes davant la ciutadania. Són 
reunions fructíferes, ja que el govern adquireix compromisos 
davant els veïns. I procura complir-los. Fruit de l’edició ante-
rior d’aquestes trobades, els veïns d’Alella Parc i d’Ibars Meia 
veuran, per exemple, com es milloren al llarg de les properes 
setmanes els serveis de clavegueram, de pavimentació i de 
distribució d’aigua d’aquests nuclis.

També a l’abril, la junta de govern va adjudicar la redacció 
del projecte arquitectònic del nou Casal a Can Calderó: un 
nou equipament cívic i cultural que naixerà gràcies a l’esforç i 
el treball conjunt de l’Ajuntament i el Casal d’Alella.

Del 17 al 23 de maig se celebraran les terceres jornades per 
a la gent gran que es clouran amb el tradicional dinar home-
natge a la vellesa. Tot plegat només és possible gràcies a la 
col·laboració dels voluntaris i voluntàries. Aquell mateix diu-
menge, una estoneta abans, inaugurarem els nous vestidors 
del camp d’esports municipal en una festa organitzada de la 
mà del Club de Futbol Alella, que tan bona feina fa amb els 
nostres nens i nenes.

És per tot això que hem batejat amb el nom de Tu fas Alella! 
la trobada del voluntariat i les entitats del nostre poble que se 
celebrarà el proper 29 de maig, ocasió que aprofitarem per 
inaugurar com cal el primer tram del passeig de la Riera. La 
trobada serà un homenatge de reconeixement i agraïment a 
totes les persones i col·lectius que destineu una estona del 
vostre temps a fer el nostre poble més viu. No hi falteu!
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La riera ja és un passeig 
···································································································
La urbanització del tram entre les Heures i Marià Estrada s’estrena el 
29 de maig coincidint amb la trobada del voluntariat i les entitats.
···································································································

Alella estrena aquest mes la urbanitza-
ció d’un tram de 7.000m2 de la riera 
de la Coma Clara, entre els carrers de 
Marià Estrada i les Heures, a la part 
nord del nucli antic del poble. Aquesta 
actuació, que ha comportat prop d’un 
any d’obres i una inversió de més d’1,2 
milions d’euros, culmina la primera 
fase d’un ambiciós projecte que canvi-
arà el paisatge urbà del municipi amb 
la transformació de la riera en una gran 
passeig per a vianants des d’Alella Parc 
fins al límit amb El Masnou. 

El projecte executat correspon a 
l’anomenat tram C i afecta a una de 
les set seccions en què l’Ajuntament 
va dividir el conjunt de l’actuació l’any 
2007 i que, per la seva envergadura, 
s’anirà desenvolupant progressivament 
al llarg dels propers anys. El punt de 
partida d’aquesta transformació ha 
suposat l’arranjament d’un passeig de 
500 metres de llargada i una ampla-
da variable de fins 17,50 metres que 
discorre en paral·lel a la carretera BP-
5002.

El projecte és obra dels equips 
Martínez Lapeña-Torres i Batlle i Roig 
Arquitectes, guanyadors del concurs 
d’idees realitzat el 2007. Amb la vo-
luntat de donar prioritat als vianants, 
l’espai s’organitza en dues seccions 
diferenciades: un passeig de sauló 
per als transeünts -d’ample variable i 
situat al costat del mur de pedra que 
separa la riera de la carretera- i un vial 
de prioritat invertida, d’accés restringit 
als veïns i clients dels establiments del 
sector. Aquest vial té un únic sentit de 
circulació -ascendent- i se suplementa 
amb un carril bici d’un metre d’ampla-
da alineat al costat de les façanes. El 
paviment asfàltic és de color marró, per 
reforçar-ne la integració paisatgística i 
la limitació de pas. 

Als trams de major amplada s’ha 
habilitat una franja d’aparcament amb 
capacitat per a 32 places d’estacio-

nament en línia. El passeig de sauló i 
el vial de serveis està separat per una 
canal per a la recollida d’aigües pluvi-
als en superfície. És fet de peces ce-
ràmiques, idèntiques a les utilitzades 
per a les bandes estabilitzadores del 
sauló que s’han col·locat en diagonal 
al llarg del passeig de vianants. Entre 
els dos espais -el de vianants i el de 
circulació- s’ha plantat un filera de 66 
arbres i s’han instal·lat 33 fanals. Els 
plàtans inicialment previstos han estat 
substituïts per aurons. A més, s’han ha-
bilitat tres zones d’estada amb bancs i 
papereres.

La urbanització d’aquest tram de 
riera és una de les obres més impor-
tants realitzades al municipi en els dar-
rers anys. L’actuació ha suposat una 
inversió de més d’1,2 milions d’euros, 
íntegrament finançats a través del Fons 
Estatal d’Inversió Local. Les dificultats 
sorgides durant la fase inicial de so-
terrament i substitució de serveis han 
fet que els treballs s’hagin perllongat 

La superfície s’ha dividit en un passeig de sauló i un vial de serveis de prioritat invertida. 

dos mesos més del termini inicial. Al 
tancament d’aquesta edició d’El Full 
quedaven pendent de completar els 
treballs de senyalització.

Estrena el 29 de maig 

L’estrena oficial del nou passeig es farà dissabte 
29 de maig i tindrà un component cívic i partici-
patiu. L’Ajuntament vol celebrar amb les entitats 
i els voluntaris del municipi la posada de llarg 
del nou espai. Per aquest motiu s’aprofitarà la 
inauguració per donar veu al teixit associatiu i 
reconèixer la tasca que desenvolupen al llarg 
de l’any els voluntaris i voluntàries locals. La 
jornada, batejada amb el nom de ‘Tu fas Alella! 
Trobada del voluntariat i les entitats’, comença-
rà a les 11 del matí i inclourà tallers i activitats 
organitzades per les diferents associacions, la 
inauguració de les obres de la riera i una boti-
farrada per al voluntariat al pati de Can Gaza. La 
trobada és oberta a tota la ciutadania i permetrà 
a les entitats fer difusió de les seves activitats. 
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Ajuts a l’habitatge 

L’Ajuntament encarrega el projecte del Casal 

El nou Casal d’Alella i els espais lliures 
que l’han d’envoltar començaran aviat 
a prendre forma sobre el paper. L’Ajun-
tament ha adjudicat a l’empresa DAAB 
Vila-Ferrer-Canosa Arquitectes la re-
dacció del projecte executiu de l’equi-
pament per un import de 160.199€. 
La proposta d’aquest equip va ser la 
guanyadora del concurs d’idees convo-
cat per definir el nou equipament soci-
ocultural.

L’estudi planteja un edifici total-
ment adaptat a l’entorn, amb tres plan-
tes soterrades i una exterior destinada 
a hotel d’entitats. Tot el conjunt estarà 
envoltat d’una zona enjardinada per a 
l’estada i l’esbarjo. L’edifici tindrà una 
superfície de més de 4.000 m2. Tret de 
l’hotel d’entitats i la caixa escènica del 
teatre-sala polivalent, tota la resta dels 
espais estaran sota rasant. 

L’edifici s’organitza al voltant d’un 
gran pati exterior que donarà llum na-

tural a tot l’equipament, que ha d’aco-
llir una gran sala polivalent, dues sales 
socials i una de lectura, despatxos, 
vestidors, aules de dansa, bar, serveis i 
recepció. L’accés a l’edifici principal es 
realitzarà a nivell des del parc i tindrà 
dues entrades independents directes a 
l’hotel d’entitats: una per accedir als 
despatxos i sales de reunions, i altra 
d’accés als bucs d’assaig.

·······················································································································································
El projecte s’ha adjudicat a l’equip guanyador del concurs d’idees de l’equipament i els espais lliures de Can Calderó. 

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

Tres sol·licituds per als habitatges 
adaptats de Cal Doctor 
L’1 d’abril va finalitzar el termini de 
recollida de sol·licituds per optar als 
dos habitatges socials adaptats de 
Cal Doctor. Se’n van presentar tres, 
després que els pisos –d’un i dos 
dormitoris- quedessin vacants per 
manca de sol·licitants que complis-
sin els requisits. Un cop revisada la 
documentació, Adigsa serà l’encar-
regada de resoldre’n l’adjudicació. 

Els habitatges socials de les 
Heures tindran ascensor 
L’Institut Català del Sòl (Incasòl) 
ha iniciat els treballs d’instal·lació 
d’un ascensor i de millora de l’ac-
cessibilitat als habitatges socials 
de les Heures. Les obres tenen una 
durada prevista de dos mesos i un 
pressupost de 104.000€, i són la 
resposta a la petició formulada pel 
Consell Municipal de l’Habitatge.

Obres a Santiago Rusiñol
L’Ajuntament ha adjudicat les obres d’adequació 
i millora del clavegueram del carrer Santiago 
Rusiñol, a Alella Parc. És una de les actuacions 
incloses en el Fons Estatal per l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Social i suposen una inversió de 
més de 101.000 euros. Es preveu que els tre-
balls puguin començar al juny.

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

L’estudi planteja un equipament integrat dins d’una gran zona enjardinada. 

Des de 2006, l’Ajuntament manté un 
conveni de col·laboració amb l’Oficina 
d’Habitatge del Consell Comarcal per 
oferir atenció als alellencs per fer diver-
sos tràmits sense necessitat de despla-
çar-se a Mataró. L’Ajuntament ha ges-
tionat en dos anys, a través d’aquesta 
oficina, 23 peticions de joves d’entre 
22 i 30 anys per optar a la renda bàsi-
ca d’emancipació que concedeix el Mi-
nisteri d’Habitatge des de 2008. L’ajut 
és de 210€ mensuals durant 4 anys, 
fins a complir-ne els 30. 

L’oficina va tramitar l’any passat 24 
demandes d’ajut al lloguer per arren-
dataris amb risc d’exclusió social, 17 
de les quals es van resoldre favorable-
ment, i vuit sol·licituds d’ajuts a la re-
habilitació: set de comunitats de propi-
etaris i una d’habitatge unifamiliar.

Convocatòries obertes
El 14 de maig finalitza el termini per 
optar a les subvencions del Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge per 
a propietaris d’habitatges desocupats 
que els posin en lloguer i necessitin fer 
obres de reforma i adequació. Fins al 
17 de maig hi ha temps per demanar 
ajuts als lloguers prèviament pagats, 
amb especial atenció a les famílies 
monoparentals, dones en situació de 
violència de gènere, majors de 65 anys 
i menors de 35, i el 30 de juny acaba 
el termini per als antics perceptors.

Fins al 30 de setembre es poden 
presentar les sol·licituds a la convoca-
tòria d’ajuts a obres d’adaptació i ac-
cessibilitat als habitatges per a perso-
nes amb discapacitat. Més informació 
a www.gencat.cat.  
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Millores a casa  

La festa dels més grans 

Serveis Socials incrementa la seva activitat 
·······················································································································································
El servei ha atès 1.758 persones amb dificultats socials i ha ofert 8.314 hores d’assistència domiciliària.

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

La regidoria de Serveis Socials va in-
crementar substancialment la seva ac-
tivitat i els recursos destinats a atendre 
les necessitats de la ciutadania l’any 
2009. El servei va atendre un total de 
1.758 persones, de les quals 843 van 
ser usuaris atesos per primera vegada 
i 896 van requerir una intervenció de 
tractament social o seguiment.

Dificultats econòmiques, manca 
d’autonomia, salut i drogodependència, 
aspectes laborals, mancances socials 
són les problemàtiques més detecta-
des, però n’hi ha d’altres com les difi-
cultats per discapacitat, els problemes 
d’aprenentatge, els que fan referència 
a les deficiències o manca d’habitatge i 
els maltractaments familiars. 

Balanç del SAD 
El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), 
va atendre l’any passat un total de 54 

usuaris i usuàries, que es van benefici-
ar d’un centenar de serveis d’ajut per-
sonal i familiar, neteja, menjar a domi-
cili o acompanyament al centre de dia. 
Les treballadores d’aquest servei, que 
gestiona des de 2008 la Fundació Ger-
mans Aymar i Puig, van dedicar més 
de 8.300 hores d’atenció a les perso-
nes usuàries del SAD. 

També s’ha incrementat l’ús del 
servei de teleassistència, que consis-
teix en un terminal connectat a una 
central d’alarmes. L’any passat es va 
atendre 123 persones, 20 més que el 
2008. 

Més recursos i noves dependències
Els recursos destinats a Serveis Soci-
als van superar els mig milió d’euros:  
387.711€ van anar a càrrec de l’Ajun-
tament, 80.000€ del Consell Comarcal 
del Maresme, 45.445€ de la Diputació 

i 16.800€ de la Generalitat. A més dels 
serveis d’atenció, assistència i assesso-
rament, les oficines municipals també 
van destinar el 2009 més de 70.000€ 
a prestacions econòmiques per atendre 
emergències, tractaments psicològics i 
beques escolars. 

Alella s’ha adherit al programa d’arranjament 
d’habitatges per a gent gran que promouen la 
Generalitat i la Diputació de Barcelona. D’aquesta 
iniciativa ja se n’han beneficiat 7 persones, usu-
àries del SAD a les quals es van detectar neces-
sitats prioritàries. Es tracta de petites obres per 
incrementar la seguretat i l’accessiblitat de la gent 
gran a casa seva, com ara la col·locació de plats 
de dutxa o agafadors. Petits detalls que poden fer 
més fàcil la vida d’aquestes persones.

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

1r recull ‘Relats des d’Alella’
L’Ajuntament organitza la primera edició del recull 
de ‘Relats des d’Alella’, amb l’objectiu d’animar 
les persones majors de 60 anys residents a Alella 
a explicar records, fets o anècdotes viscudes en 
el municipi. Els treballs han de tenir una extensió 
màxima de dues pàgines i s’han de lliurar abans 
del 20 de maig a la Biblioteca. Tots els relats pre-
sentats seran recopilats en una publicació que 
serà editada al llarg de l’any. 

···································································································
Del 17 al 23 de maig se celebren les 3es Jornades per a la Gent Gran.

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

La gent gran es prepara per celebrar la 
seva festa. Del 17 a 23 de maig, ells 
i elles seran protagonistes de les terce-
res Jornades per a la Gent Gran. Durant 
una setmana les persones grans podran 
participar en tallers, xerrades i activi-

tats pensades especialment per a elles. 
Les jornades culminaran diumenge 23 
de maig amb el 69è Homenatge a la 
Vellesa, la festa de reconeixement del 
municipi a aquest col·lectiu. A més del 
tradicional dinar, servit pels voluntaris, 
no faltarà el ball i l’animació a càrrec 
de l’acordionista Zdzislaw Grygus. A 
l’acte també es llegiran d’alguns dels 
treballs presentats al 1r recull Relats 
des d’Alella. El dinar és gratuït per 
als majors de 65 anys empadronats a 
Alella. 

Les jornades inclouen un taller de 
fotografia digital, un bingo musical, un 
torneig de dòmino i una classe de ioga, 
a més d’una xerrada sobre l’estrès i 
una altra sobre la dieta mediterrània. 
Més informació a www.alella.cat.

Festa de cloenda del 75è 
aniversari de l’Escola Fabra  
L’Escola Fabra tanca els actes del 
75è aniversari amb una gran festa 
que se celebrarà el 6 de juny i a la 
qual tothom està convidat a parti-
cipar-hi. Els actes s’iniciaran a les 
11.30h i s’allargaran fins a la tar-
da amb parlaments, dinar-aperitiu, 
música i dansa, espectacle de mà-
gia i una cursa amb sindriada final. 
Dins dels actes de celebració, Can 
Manyé acollirà del 28 de maig al 
13 de juny una exposició audiovi-
sual i fotogràfica sobre la història 
de l’escola. A més, el 15 de maig 
es farà una festa d’exalumnes amb 
activitats a l’escola del Bosquet des 
de les 17h fins a la mitjanit.
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Fronts oberts per protegir-se contra el foc 

ATLL renova el paviment 
dels vials afectats per obres de canalització
L’empresa pública Aigües Ter Llobregat 
(ATLL) ha finalitzat recentment els tre-
balls de substitució de la xarxa de dis-
tribució d’aigua potable entre Alella i 
Premià de Mar. A l’hora de reposar els 
elements urbanístics que n’han resul-
tat afectats, Ajuntament i companyia 
han arribat a un acord que preveu mi-
llores en l’espai públic per import de 
240.000€. Aquestes actuacions s’afe-
geixen als 180.000€ en treballs extra-
ordinaris pactats amb ATLL en ocasió 
de les obres de connexió entre Alella i 
Tiana, mesos enrere. 

La major part de la superfície de la 
plaça de Can Lleonart –que fou aixeca-
da el passat mes d’agost per connectar 
la xarxa sense interrompre el trànsit 
de la carretera- serà pavimentada de 
nou amb aglomerat de color. També 
s’asfaltarà l’encreuament de la Riera 
Fosca amb el carrer d’Aymar i Puig, i 

se senyalitzarà un nou pas de vianants 
davant de l’escola Hamelin.

A la part superior de la Coma Fosca 
s’ha refet sencer el giratori de llambor-
da de Cal Governador i s’han enderrocat 
tots els trams de vorera del marge dret 
–en sentit descendent- que resultaven 
impracticables com a conseqüència de 
les arrels dels arbres. Aquests espais 
s’han arranjat amb sauló, d’acord amb 
el projecte de reurbanització d’aquella 
riera encarregat per l’Ajuntament el 
2006, que preveu deixar un parterre 
verd en un costat i un gran passeig 
per a vianants entre Can Casals i Cal 
Doctor.

ATLL construirà una tanca perime-
tral i perllongarà la vorera entre el bar-
ri d’accés a Can Pareras i l’estació de 
bombament del carrer Mas Coll, a més 
de renovar totalment el ferm de la via 
entre Cal Governador i les seves instal-

La petjada de la nevada sobre els bos-
cos és aclaparadora: la muntanya és 
plena de centenars d’arbres aterrats 
i de branques esqueixades. S’estima 
hi ha 60 hectàrees que han registrat 
danys de caràcter moderat i/o greu. La 
trencadissa afecta especialment el pi 
blanc i pinyer, dues espècies afeblides 
per la sequera i les plagues d’insectes.

Ara tots els esforços se centren en ga-
rantir el pas dels vehicles d’emergència 
per la xarxa de pistes forestals, i reduir 
el risc de propagació d’incendi forestal. 
A aquests efectes, l’Ajuntament manté 
tots els canals oberts amb l’Oficina de 
Prevenció d’Incendis de la Diputació, 
el Parc de la Serralada Litoral i la Fe-
deració maresmenca d’Agrupacions de 
Defensa Forestal. Fins a la data, els 
guardes del Parc i els voluntaris locals 
de l’ADF La Conreria han treballat sota 
les indicacions de la regidoria de Sos-
tenibilitat per aconseguir el primer pro-
pòsit: tots els camins del Pla de Pre-
venció d’Incendis són practicables.

Properament, l’Ajuntament iniciarà 
els treballs anuals de manteniment de 
les franges de 25 metres de protecció 
al voltant de Nova Alella-Cal Baró i Can 
Comulada, i contractarà els treballs de 
poda, tala i retirada de la fusta corres-
ponent a una seixantena d’arbres cai-
guts o malmesos dins les franges de 
Mas Coll, Alella Parc i Can Magarola.

A Alella, la major part de la super-
fície forestal és particular. Per poder-hi 
actuar i reduir al màxim la combustibi-
litat i el risc de plagues, l’Ajuntament 
ha activat diversos mecanismes. El 6 
d’abril va formular una petició conjunta 
amb el Consell Comarcal –que enca-
ra no ha estat resolta- perquè li siguin 
assignades dues brigades de treballs 
forestals en el marc dels plans d’ocu-
pació promoguts com a mesura urgent 
per la Generalitat. A més, ha arribat a 
un acord amb la Diputació per iniciar 
aquest mes diverses actuacions de ges-
tió forestal en algunes zones boscoses 
d’Alella Parc, Font de Cera i Can Maga-
rola, un cop obtinguda l’autorització de 
la major part dels propietaris. 

L’Ajuntament ha enviat cartes a una 
trentena de propietaris forestals per in-
formar-los de la convocatòria d’ajuts 
a particulars afectats per la nevada, a 
raó de 1.100 euros per hectàrea, i ha 
instat a prendre mesures als propieta-
ris de boscos en més mal estat. 

lacions. Al tram rural del Camí del Mig, 
des del torrent de Rials fins al Sot del 
Marquès,  s’ha regularitzat una secció 
mínima de 4 metres d’amplada i s’ha 
millorat el drenatge d’aigües pluvials. 
El tram urbà del vial es pavimentarà 
tot de nou.

Millores a Ferran Fabra
L’avinguda de Ferran Fabra també s’as-
faltarà des del Camí del Mig fins a la 
carretera. A més, s’eixamplarà la vore-
ra que dóna accés a les escales de la 
Plana d’en Gurri i s’instal·laran baranes 
en els punts més perillosos per protegir 
la integritat dels escolars. Per incre-
mentar-ne la seguretat, s’han projectat 
tres nous passos de vianants adaptats, 
una nova ubicació per als contenidors 
i una àrea de descotxament davant de 
l’escola Fabra per facilitar l’aturada 
puntual de vehicles.    
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Oberta la convocatòria de 
subvencions a entitats 
L’Ajuntament ha obert la convoca-
tòria per a la concessió de subven-
cions de caràcter ordinari per a les 
activitats de les entitats d’Alella. El 
termini per presentar les sol·licituds i 
la documentació acaba el 7 de juny. 
Més informació a www.alella.cat.

L’Ajuntament posarà en marxa un 
portat d’entitats
Des de l’alcaldia s’està treballant 
en l’elaboració d’un portal d’en-
titats que estarà a l’abast de les 
associacions del municipi perquè 
puguin difondre les seves activi-
tats. L’Ajuntament i la Diputació 
han signat un conveni per posar en 
marxa aquesta nova eina de parti-
cipació. Properament, se citarà els 
representants de les entitats a una 
jornada de formació perquè puguin 
fer ús d’aquest portal.

Coloms i gossos, protagonistes del 
Dia Mundial del Medi Ambient
Alella celebrarà el Dia Mundial 
del Medi Ambient amb dues ac-
tivitats especialment adreçades 
al públic infantil. Dissabte 5 de 
juny, a partir de les 11h, la Plaça 
de l’Ajuntament acollirà una des-
filada canina, paradetes i diverses 
demostracions d’agility. Tothom qui 
vulgui pot portar la seva mascota. 
La jornada compta amb el suport 
d’ADANA i dels centres veterinaris 
locals i es clourà amb una visita al 
centre d’acollida de Can Magaro-
la. Diumenge 6 de juny serà el dia 
dels coloms missatgers. A partir de 
les 12h, Can Lleonart acollirà una 
xerrada i la projecció d’un vídeo. Hi 
haurà una exposició d’exemplars de 
competició i una solta de coloms 
missatgers. 

Homenatge a la República

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

16 euros de retorn en la brossa 

Un total de 1.336 famílies es benefi-
ciaran enguany d’una reducció de 16€ 
de la taxa municipal de la recollida i 
tractament de residus. La xifra es po-
dria incrementar lleugerament ja que 
hi ha contribuents que han presentat 
reclamacions i estan pendents de re-
visió. 

L’Ajuntament d’Alella és l’únic mu-
nicipi que repercuteix en la ciutadania 
part del cànon de retorn que la Gene-
ralitat torna a l’Ajuntament pel tracta-
ment i la recollida de la fracció orgàni-
ca. El cànon de retorn corresponent a 
l’exercici 2009 ascendeix a 37.047€.

Les tres vies de bonificació
El descompte beneficia les famílies que 
s’han acollit a alguna de les bonificaci-
ons que l’Ajuntament aplica en aquesta 
taxa. Les ordenances fiscals estableixen 
tres tipus de bonificacions vinculades a 

la gestió dels residus: un 10% de des-
compte per retirar les bosses biodegra-
dables que lliura semestralment l’Ajun-
tament; una bonificació del 20% per 
als contribuents integrats a la xarxa de 
compostatge casolà; i entre un 10 i un 
20% per aquells que acreditin més de 
6 entrades i més de 9, respectivament, 
a les deixalleries fixa i mòbil. Enguany 
es beneficiaran de les bonificacions un 
centenar de contribuents més que l’any 
passat.

···································································································
Més de 1.300 famílies es beneficien de la bonificació en la taxa de residus.

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

Instal·len una antena per millorar 
la recepció de TDT a Mas Coll
La Generalitat té previst enllestir aquest 
mes de maig la instal·lació d’un nou 
centre de telecomunicacions al barri 
de Mas Coll amb l’objectiu de resoldre 
les deficiències de cobertura de la TDT 
detectades en aquest sector. La nova 
infrastructura està ubicada al carrer 
del Rosselló, al costat del dipòsit d’ai-
gua, en una parcel·la de 150 m2 de 
l’Ajuntament. La instal·lació ocuparà 
30m2 i la resta del terreny quedarà a 
disposició de futures ampliacions de la 
infrastructura. 

El projecte que executa el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació, està pensat per encabir en 
una torre de 20 m els canals de difusió 
de la televisió pública de Catalunya, 
la banda ampla rural que permetrà 
l’accés a internet a zones on ara no hi 

Bonificacions als vehicles 
Un total de 17 contribuents s’han acollit a les 
bonificacions del 50% que s’apliquen a l’im-
post de vehicles per tenir-ne més de 25 anys 
o per emetre menys de 130 gr de CO2 per km. 
D’aquests, 10 han sol·licitat la bonificació per 
antiguitat i 7 per emissions. 

ha cobertura, enllaços radioelèctrics i 
suports per als operadors de telefonia 
mòbil.

El Ple de març va aprovar una 
bonificació del 50% de l’impost de 
construcció i obres, atenent a l’interès 
general de l’actuació. L’actuació supe-
ra els 115.000€ i forma part del pla 
Connecta que promou la Generalitat 
per millorar les telecomunicacions a 
tot Catalunya. 

Problemes de recepció
Des de l’apagada analògica del 30 de 
març i fins a finals d’abril, els serveis 
tècnics municipals han atès una dot-
zena de queixes per problemes de re-
cepció de la TDT, la majoria de veïns 
residents als barris de Mas Coll i Can 
Comulada. 
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Xerrada d’orientació acadèmica i 
professional per a alumnes d’ESO 
Després de l’ESO què? és el títol de 
l’exposició que es pot veure a l’Ins-
titut d’Alella del 12 a 18 de maig. 
La mostra s’emmarca dins del pro-
grama d’assessorament i orientació 
laboral coordinat per l’Ajuntament 
i l’Institut d’Alella. Dins d’aquestes 
accions, dijous 13 de maig a les 
19h, a la sala d’actes de l’Institut, 
es farà una xerrada adreçada a les 
famílies amb fills a 3r i 4t d’ESO, on 
s’informarà de les diferents ofertes 
formatives i les pautes a seguir per 
fer un bon acompanyament en la 
tria de l’itinerari acadèmic i laboral.

Vacunacions a les escoles 
Aquest mes de maig, el personal 
sanitari del CAP El Masnou-Alella 
farà una campanya de vacunació 
als centres escolars del municipi. 
En concret, es posaran les vacunes 
del tètan i la diftèria als alumnes de 
2n d’ESO i l’última dosi per preve-
nir l’hepatitis A+B i la del papiloma 
als cursos de 6è de primària.

Taller de massatge infantil 
El taller de l’Aventura d’educar del 
20 de maig està dedicat al massat-
ge infantil i al massatge ayurvèdic. 
La sessió anirà a càrrec de Roser 
Samsó, llevadora i estudiant de me-
dicina tradicional xinesa, i és ober-
ta a totes les famílies amb criatures 
de 0 a 3 anys. Es recomana portar 
els infants, roba còmoda i una to-
vallola. Cal confirmar assistència a 
pinyons@suara.coop. 

L’Espai Actiu prepara el nou curs
L’Espai Actiu, l’Escola d’Adults 
d’Alella, prepara l’oferta formativa 
per al curs 2010-2011. El termini 
per realitzar les preinscripcions és 
del 14 al 25 de juny i les matri-
culacions es faran de l’1 al 10 de 
setembre, a través de www.alella.
cat o presencialment a la regido-
ria d’Educació a Can Lleonart. Les 
propostes formatives per a adults 
mantenen l’oferta d’anys anteriors 
i s’amplia amb l’accés a la Univer-
sitat per a majors de 45 anys. Els 
cursos comencen a l’octubre i fina-
litzen a finals de maig. Més infor-
mació a educació@alella.cat. 

···································································································
Fins al 14 de maig es fan les preinscripcions a la llar d’infans municipal. 

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

Preinscripcions als Pinyons   

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

Els reptes dels moviments 
ecologistes, als Juliols de la UB 

Els Juliols de la UB a Alella tenen en-
guany un contingut de força actualitat: 
els reptes de futur dels moviments eco-
logistes. Durant cinc dies -del 5 al 9 de 
juliol- acadèmics i activistes tractaran 
de desvetllar les claus que centren els 
debats d’aquests moviments socials en 
un moment en què la Humanitat viu 
més preocupada que mai per la situa-
ció ecològica de la Terra. 

A l’aula universitària habilitada a 
Can Lleonart, es tractaran temes tan 
interessants com l’escalfament global; 
la crisi energètica; els moviments de 
defensa de la Terra; el model alimen-
tari global; la biodiversitat i els serveis 
ambientals; la fi de la pesca o el de-

creixement urbanístic. La darrera jor-
nada del curs se centrarà a debatre els 
reptes dels partits ecologistes europeus 
i dels moviments socials ecologistes. 

El curs està obert a totes les per-
sones majors de 16 anys i té com a 
finalitat apropar el món universitari al 
gran públic, des de la pluridisciplinari-
etat i la doble perspectiva pedagògica 
i divulgativa. És també una bona opor-
tunitat pels estudiants de segon de 
Batxillerat per prendre contacte amb 
la Universitat i obtenir crèdits de lliure 
elecció vàlids per als seus estudis uni-
versitaris. 

Les persones interessades a matri-
cular-se poden optar a alguna de les 
beques que facilita l’Ajuntament com-
plimentant una instància de sol·licitud 
de beca abans del 14 de juny. El termini 
per fer les matrícules del curs comença 
el 25 de maig i fina litza el 28 de juny. 
Més informació a www.ub.edu/juliols i 
www.alella.cat. 

La llar d’infants municipal Els Pinyons 
enceta aquest mes de maig el procés 
d’inscripció per al curs 2010-2011. 
Del 3 al 14 de maig està obert el ter-
mini per fer les preinscripcions. Per al 
proper curs s’ofereixen un total de 61 
places. Ara bé, n’hi ha 22 de P2 que es-
tan ocupades per l’alumnat que ja està 
matriculat al centre, de manera que 
queden vacants 8 places de lactants, 
5 de P1 i 26 de P2. Per formalitzar les 
preinscripcions cal presentar l’imprès 
de preinscripció (es pot trobar a la re-
gidoria d’Educació o www.gencat.cat/
preinscripcio), els originals i fotocòpies 
del llibre de família, del DNI del pare, 
mare o tutor i de la targeta sanitària de 
l’infant, i el certificat de convivència de 
l’empadronament del menor. 

Calendari d’inscripcions 

Preinscripcions: 
Del 3 al 14 de maig

Publicació de les llistes amb el barem: 
21 de maig

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

Publicació definitiva de l’alumnat admès:
2 de juny

Període de matriculació: 
Del 7 a l’11 de juny 

Inscripcions a Els Pinyons, de dilluns a divendres de 

9.15 a 13h i dijous de 9.15 a 13 i de 15 a 18h. Més in-

formació: pinyons@suara.coop o tel. 93 555 55 09. 
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Músiques del món a Can Lleonart 

Gospel Viu! obre el Festival d’Estiu 

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

El grup vocal Gospel Viu! donarà el 
tret de sortida al Festival d’Estiu Alella 
2010. La reconeguda formació mares-
menca actuarà el 3 de juliol en l’es-
cenari del Passeig dels Jardins de Cal 
Marquès en un concert que promet no 
deixar ningú indiferent. Són més de 80 
veus que portaran a Alella l’espectacle 
The Gospel X-perience!, una creació 
coral i musical que es planteja com 
una experiència sensitiva. Oferiran pe-
ces del gospel contemporani i temes de 
soul, jazz i blues i versions revisades 
dels espirituals de tots els temps que 
faran gaudir el públic durant més d’una 
hora i mitja de concert. 

La proposta forma part del projecte 
Gospel sense fronteres iniciat el 2006 
amb la finalitat de donar suport a inici-
atives de cooperació i solidaritat. 

El festival inclou enguany cinc es-
pectacles programats per als dies 3, 
10, 15, 17 i 24 de juliol.  Les entrades 
es poden adquirir a partir del 15 de 

La formació  va actuar el 20 d’abril al Palau de la 
Música. 

juny a Can Lleonart i a través del web 
del festival www.festivalalella.org.

Músics en residència 
El Festival d’Estiu Alella 2010 pre-
senta una novetat important: el pro-
jecte Músics en residència. Es tracta 
d’una experiència participativa en què 
nou músics professionals -dos violins, 
dues violes, un violoncel, una flau-

ta travessera, una trompa, un piano i 
una cantant- passaran una setmana a 
Alella, on tindran l’oportunitat de tocar 
plegats en formacions de cambra va-
riades i difícils de programar. Els mú-
sics faran dos concerts al Jardí de les 
Quatre Torres, els dia 15 i 17 de juliol. 

Serà la culminació d’un procés creatiu 
i de treball que va més enllà d’aquestes 
dues actuacions i que tots els veïns i 
veïnes d’Alella podran seguir dia a dia 
assistint als assajos que es faran a Can 
Lleonart al llarg de tota la setmana de, 
l’11 al 17 de maig. 

El cicle de músiques del món de Can 
Lleonart va iniciar la temporada el 23 
d’abril, la nit de Sant Jordi, amb els 
ritmes mediterranis de Mirna i té enca-
ra tres propostes musicals per aquesta 
primavera. El primer concert que veu-
rem a l’escenari de les Golfes és la cu-
riosa aproximació entre el flamenc més 

tradicional i la música clàssica que 
aconsegueixen José Luís Montón, a la 
guitarra, i Olvido Lanza, al violí. Serà el 
14 de maig a partir de les 22h.

La segona cita és el 28 de maig 
amb els Amants de Lulú, un grup for-
mat per Josep Massana i Ferran C. 
Ugas (violí i veu), Adrià Bonjoch (gui-
tarra) i Oriol González (contrabaix) que 
fusiona elements del jazz, la música 
clàssica i el folk. La Lúlu és la furgone-
ta Volkswagen en què els quatre mú-
sics assagen, cuinen, mengen, dormen 
i pensen. 

El cicle de primavera clou la tem-
porada el 4 de juny amb un grup de 
casa nostra: Élena. La veu d’Helena 
Miquel, la bateria de Víctor Francisco, 
el baix de Dani R. Jones i les guitar-
res de Raül Moya i Marc Marés tornen 
a l’escena musical cantant en català, 
amb Un cafè, setanta matins. El preu 
dels concerts és de 4€ i és gratuït per 
als menors d’edat.

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

Els músics assajaran a Can Lleonart 
de l’11 al 17 de juliol 
en audicions obertes al públic.
···················································

La fomació alellenca Élena.

Els millors punts de llibre
Eulàlia Cucurell amb el punt La 
sireneta, en la categoria de 6 a 8 
anys, i Mariona Nieto amb El vestit 
de l’emperador, en la categoria de 
9 a 11 anys, han estat les guanya-
dores del concurs de punts de lli-
bre convocat per la Biblioteca, amb 
motiu del Dia Mundial del Llibre 
Infantil.
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Alella consolida els seus ‘Espais de Poesia’

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

Campus ‘Estiu i Esport’
Ja està a punt la programació del cam-
pus Estiu i Esport 2010 que organitza 
l’Ajuntament durant les vacances es-
colars per oferir activitats als infants 
de 3 a 12 anys. Per segon any con-
secutiu, el campus serà gestionat per 

la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya (UFEC), concessiònaria del 
Complex Esportiu Municipal. Del 8 al 
28 de maig es poden fer les inscripci-
ons. Trobareu més informació a www.
ufec.cat. 

Horari 

Matí              
Matí + dinar                   
Tot el dia (dinar inclòs)     

(10% de descompte a famílies nombroses  ·  5% de descompte per cada germà  ·  10% d’increment als no residents)

Servei de permanències 
de 8 a 9h / de 13 a 14h 
1 i 2 setmanes: 8 € i 11,40 €/ 1 dia: 1,75 €
Dinar un dia: 9,20 €

Horaris i preus

de 9 a 13h
de 9 a 15h 
de 9 a 17h     

1r Torn

55 €
76,45 € 
85,95 €

2n Torn

105€
152,85 € 
171,05 €

4t Torn

55 €
76,45€ 
85,95 €

Calendari
1r Torn: del 28 de juny al 2 de juliol
2r Torn: del 5 al 16 de juliol
3n Torn: del 19 al 30 de juliol
4t Torn: del 30 d’agost al 3 de setembre 

Alella ha viscut deu dies marcats pel 
ritme poètic de la tercera edició d’Es-
pais de Poesia. Grans i petits s’han 
apropat a les veus dels poetes, ja sigui 
com a espectadors, assistint als actes 
programats, o com a actors, partici-
pant en activitats pensades per desper-
tar l’afecció per la lectura i la creació 
literària. Prop de 1.500 persones han 
participat d’aquesta proposta cultu-
ral. Fins al 16 de maig es pot visitar a 
Can Manyé l’exposició El signe poètic, 
d’Abdó Martí. 

Alumnes de 2n de l’Escola Fabra al taller poètic.

El 18 d’abril es van lliurar a Can Lleonart els pre-
mis de la fase local de la XXVII Mostra Literària 
del Maresme. Els guanyadors van ser Joaquim 
Lozano, Nacho de Mingo, Carla Berdejo i Elena 
Gimeno, en prosa, i Firinn Wynne, Carles Rever-
ter, Alèxia Pareja i Milo Ramellini, en poesia. Els 
accèssits van ser per Joan Valls, Àlex Morales, 
Paula Artigas, Ariana Ribas, Bartomeu Majoral, 
Roc Bancells, Pol Masnou, Patrícia Casanovas i 
José M. Planchat.

3r Torn

105€
152,85 € 
171,05 €

Beques per a joves músics
Els ajuntaments d’Alella, El Masnou 
i Montgat han convocat la 6a edició 
de les Beques per a Joves Músics 
amb l’objectiu de donar suport als 
grups locals. Poden optar solistes 
o grups musicals -d’entre 14 i 30 
anys- amb un mínim del 25% dels 
seus membres empadronats en al-
guns dels tres municipis. Inscripci-
ons fins al 28 de maig. Més infor-
mació a www.alella.cat i a l’Àgora.

Els petits d’Alella fan trial

Trobada de poetes del Maresme.

Itinerari ‘Geografies i poemes’. La Polifònica Joia al celler Alta Alella.
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ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA L’atenció a les persones, des d’una perspectiva inclusiva 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ 0,7% i “nespressos”

El tuf de superioritat moral (i de mala conscièn-
cia) que supuren les “esquerres” del país, ja cansa 
molt. Si no fos perquè manen, i que les seves lli-
çons és paguen amb diners de tots, no hi perdríem 
ni un minut. Ens referim a l’exabrupte signat per 
ERC al darrer Full.

Resulta que la joia de la corona de l’ajuntament 
són els 53 mil euros de cooperació internacional. 
Bé. És molt? Certament no ho sembla. S’hi podri-
en destinar més recursos? Segurament sí (estem 
lluny del 0,7% predicat). Però no és aquesta ara 
la qüestió: es tracta senzillament d’esbrinar en què 
consisteix això.

Pel que se’ns diu, hem d’inclinar-nos per creure 
que predomina la impostura i l’aparença per da-
munt de l’eficàcia. Dels 53 mil €, pel camí se’n 
queden més de 6 mil en “sensibilitzar-nos” (gràci-
es) i “viatges solidaris” (de res); 39 mil € es dis-
tribueixen entre 7 (!!) destinataris privats, i només 
7.000 € van al Fons Català de Cooperació. I d’això 
no se’n pot parlar, ni recordar-los que aquí hi ha 
gent que també pateix.

 CIU millorarà el pressupost per ajudar al tercer 
món, també per a projectar la imatge d’Alella, però 
ho farà sota tres premisses que avui no es donen: 

1) que els ciutadans sàpiguen quin és el resultat del 
seu esforç solidari; 2) que tots els grups puguin fer 
el seguiment del destí dels fons, i 3) no malbaratar 
recursos públics, perquè així, modestament, també 
s’ajuda al tercer món.

Els que ara ens manen haurien d’aparcar preju-
dicis i frustracions, i explicar-se millor. En tenen la 
responsabilitat. Sabem que poden, com han sabut 
rectificar i publicar a la Web els pressupostos, gest 
que els reconeixem. Però no es pot maltractar al 
ciutadà amb càrrec al qual van pel món donant lli-
çons d’ètica. Això sí que és innegociable.

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

En l’escrit del mes d’abril denunciàvem la demagò-
gia d’aquells partits que intenten confondre l’opinió 
pública ficant en el mateix sac la despesa social i la 
cooperació internacional, tot dient que són incom-
patibles; que en temps de crisi la segona s’ha de 
sacrificar en benefici de la primera.

ERC+La Garnatxa ha demostrat que aquesta 
disjuntiva és falsa. Si hi ha compromís, es pot se-
guir destinant el 0,7% dels ingressos corrents a pro-
jectes d’ajut al desenvolupament i, paral·lelament, 
incrementar els recursos humans i econòmics dedi-
cats a l’atenció dels nostres veïns i veïnes. 

En els dos últims anys, la situació econòmica i 
laboral ha incrementat les situacions de vulnerabili-
tat social. La crisi colpeix famílies que no s’ho hau-
rien imaginat mai i és l’Ajuntament l’administració 
que rep en primera instància la seva sol·licitud de 
suport. 

Segons Creu Roja, el 20% de la població cata-
lana es troba en risc d’exclusió social. Malgrat les 
aparences, Alella no és cap oasi. Quantitativament, 
la regidoria de Serveis Socials presta assistència, 
suport i acompanyament directe a un percentatge 
semblant de la població local. Ho fa a través de 

múltiples programes, tant bàsics com especialit-
zats: el Servei d’Atenció Domiciliària, l’atenció psi-
cològica, el servei de teleassistència, l’arranjament 
d’habitatges per a gent gran, el tractament psicope-
dagògic, l’assistència en cas d’emergència social o 
els ajuts escolars, entre d’altres.

A Alella, l’augment de la despesa social ha es-
tat constant: s’ha passat de 98.400€ el 2007 a 
388.925 el 2010. Aquesta xifra s’enfila fins als 
627.807€ si hi afegim les despeses salarials del 
personal: la regidoria ha doblat la seva plantilla -de 
tres a sis tècnics- i ha enfortit el treball en xarxa 
amb les entitats socials i altres regidories. 

La tasca de Serveis Socials és fonamental, i diu 
molt de l’esforç i la sensibilitat del govern, però no 
es pot destriar de la contribució a la cohesió i la 
inclusió social al municipi que es fa des d’àrees 
com Promoció Econòmica, Educació, Cultura o Ha-
bitatge. Per valorar honestament el veritable abast 
del compromís municipal amb la col·lectivitat i les 
persones que en formen part cal una visió global i 
transversal del conjunt d’accions que es duen a ter-
me, i no pas una visió reduccionista i simplista com 
alguns partits polítics ens voldrien fer creure.

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, portaveu del grup municipal de CiU 
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PARTIT POPULAR 14 d’abril o com una minoria sectària genera desafecció

AMOR PER ALELLA, C.O.R. Horts municipals a casa nostra: una realitat o una somni?

El passat 14 d’abril, una vegada més, l’alcalde re-
publicà Andreu Francisco va protagonitzar un acte 
de homenatge a la II República. Un vegada més va 
utilitzar recursos municipals per a rememorar un pas-
sat que la majoria repudia. No és la primera vegada 
que fa actes sectaris i exclusius de la seva ideologia 
republicana sense respectar la voluntat democràtica 
de la majoria de ciutadans que, de segur, preferiri-
en que els diners emprats en aquests espectacles 
partidistes fossin destinats a reparar els vials que es 
troben en un lamentable estat. ERC-LG s’obstina a 
festejar repúbliques, a convocar consultes il·legals, 
a comprar banderes separatistes...mentre els carrers 
donen pena. Al final el que aconsegueixen és que els 
veïns no els creguin. Francisco ha aconseguit por-
tar a Alella la desafecció ciutadana. Les reunions del 
govern municipal amb els barris han degenerat en 
una xafogor que no s’atreveixen a fer públic. Ja ningú 
els creu. Estan farts de venir, any rere any, a expli-
car els mateixos problemes, a parlar dels mateixos 
carrers deteriorades. Ningú pren de debò a un alcal-
de que s’ha envoltat d’un equip al que ha dotat de 
sous i BlackBerrys per a poder fotografiar-lo en acció 
i promocionar-lo penjant fotos al Facebook. Els veïns 
volen un alcalde que governi i no un de virtual. Per 

això a aquestes reunions ja no va ningú. Tot just una 
persona a la primera i poc més en les següents. La-
mentable. Alella ja està farta de que, davant les se-
ves queixes, l’alcalde republicà només “prengui nota” 
i no faci res mentre celebra lúgubres efemèrides que 
seria millor oblidar o no s’atura d’informar de tot el 
que fa on-line adornant-lo amb fotos que els seus col-
laboradors municipals li fan per a millor promoció. 
Això sí, la informació que no facilita als regidors de 
l’oposició la prodiga generosament al Facebook en el 
qual sí explica on va, què fa, a quines ràdios assis-
teix o amb qui es reuneix... Alella té un alkalde 2.0 
en lloc d’un Alcalde que governi. Alella necessita un 
canvi. I Francisco una jubilació política.

Tel: 93 540 82 47
freixescs@alella.cat

Un dels nombrosos valors paisatgístics i ambien-
tals del nostre poble és la presència dels horts, 
camps i vinyes que tradicionalment han envoltat 
Alella. Malgrat les transformacions urbanes de les 
darreres dècades, la presència d’horts de caràcter 
municipal aportaria diversos valors afegits que do-
narien ple sentit al concepte de sostenibilitat des 
del punt de vista social, econòmic i ambiental.

Es tracta de generar petits espais de biodiversi-
tat –normalment ubicats a les lleres i marges dels 
torrents i rieres o solars deshabitats– que consti-
tueixin un espai de lleure i activitat per a alellencs 
més grans de 65 anys, de forma prioritària; i un 
espai de caràcter educatiu i lúdic que potenciï les 
bones pràctiques ambientals dels infants: respon-
sabilitat, gestió de residus, estalvi d’aigua, l’agri-
cultura ecològica... L’experiència dels horts urbans 
amb finalitats d’oci, educatives i terapèutiques ja 
s’aplica a una vintena de ciutats catalanes com ara 
Girona, Sabadell, Barcelona i la localitat veïna de 
Tiana.

Des del partit del COR estem preparant una 
moció perquè l’Ajuntament i tots els grups mu-
nicipals aprovin el programa de projecció d’horts 
municipals que proposem perquè els habitants de 

la vila puguin cultivar les seves petites parcel·les 
de terreny. Un cop subscrita la proposta, es consti-
tuiria una comissió per impulsar el projecte i valo-
rar aspectes com ara els emplaçaments, els costos 
econòmics i el reglament de cessió i de funciona-
ment, entre altres.

L’execució és senzilla: consisteix a preparar un 
superfície regular per al cultiu de la terra dividida en 
vivers d’uns 30 metres quadrats, construir tanques 
perimetrals i vials interiors per al pas de persones, 
proporcionar els serveis necessaris perquè els usua-
ris puguin fer els treballs amb comoditat i seguretat, 
així com altres serveis com ara la disponibilitat de 
casetes modulars per guardar-hi les eines i la instal-
lació de mobiliari en zones d’esbarjo i descans.

Alella compta amb diversos solars –alguns de 
municipals– desocupats i en els quals no hi ha cap 
actuació prevista. Des del COR proposem dotar-los 
d’una utilitat social que beneficiï els nostres avis 
i els nostres nens per tal que els primers puguin 
mantenir-se vitals i actius gràcies al cultiu de ver-
dures i hortalisses, i que els petits assimilin valors 
importants com la col·laboració, la responsabilitat, 
el respecte a la natura i l’alimentació sana.

Tel: 667 18 25 23
berzosahf@alella.cat
alella@ppbarcelona.org
www.ppbarcelona.org
www.javierberzosa.
blogspot.com Javier Berzosa, regidor del grup municipal del PP
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Seguretat vial

GENT D’ALELLA POUM = Alella de 1ª, Alella de 2ª

Tel: 615 844 719
seresijm@alella.cat

La reducció de la sinistralitat viària forma part de la 
gestió política com element que garanteixi una millor 
qualitat de vida de la nostra ciutadania. No son sufici-
ents les accions sancionadores. No es suficient, posar 
la por al cos com preconitza la Comissió de l’ UE en el 
programa 2000-2010 amb l’amenaça de considerar 
(presumpte) delinqüent al conductor que es “salti” un 
semàfor en vermell en una zona urbana. Cal un canvi 
cultural dels actors de la mobilitat: conductors, ciclis-
tes o vianants sota l’impuls de programes d’educació 
i accions que fomentin el rebuig social per al que no 
respecten les normes de circulació.

Nosaltres, des de fa molt de temps, actuem a les 
escoles alellenques amb un programa educació vià-
ria, a càrrec de monitors especialitzats de la Policia 
Local,  per infants i joves com eix vertebrador de les 
polítiques de prevenció o risc en l’àmbit de la vialitat 
municipal. El resultat es doble. Els futurs conductors 
a més d’aprendre les pautes per una conducció se-
gura i respectuosa  també fan de “monitors” als pa-
res quan veuen maniobres incorrectes o perilloses. 

No podem oblidar que ens cal dissenyar altres 
campanyes de comunicació per als vianants i espe-
cialment a la gent gran (a Catalunya el 15% de víc-
times en accidents en zones urbanes eren vianants) 

que sovint no respecten les senyals establertes per 
garantir la seva pròpia seguretat.

Un altre objectiu dins de la prevenció es man-
tenir i incrementar, si s’escau, son els controls pre-
ventius en matèria de control de conductors sense 
permís de conducció, d’assegurança, ITV o consum 
d’alcohol o de drogues. A Alella el 50% dels con-
ductors accidentats hem detectat que incomplien la 
norma amb alguna d’aquestes mancances o estats.  

En una primera diagnosi del recent  Pla de Se-
guretat Vial alellenc hem passat amb nota malgrat 
que encara hi trobem algun punt de probable acci-
dentalitat degut al disseny o a la pròpia planificació 
urbana que ha estat superada per una mobilitat, 
quasi insostenible, atès el increment de vehicles en 
determinades franges horàries.  

Des del Cercle de Comparació Intermunicipal de 
policies locals, respectant l’autonomia municipal, 
se’ns demana més inversió en tecnologies per a la 
detecció dels infractors i redacció d’ordenances mu-
nicipals de circulació, però, com dèiem al inici, no es 
l’única solució al problema. Cal més formació, més 
campanyes comunicatives i, sobre tot, un canvi “cul-
tural” en el comportament del conductor i assumir un 
canvi modal potent del transport de les persones.  

Dins el nou POUM (Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal) veiem que tots els creixements es situen 
per sota de l’autopista o just per sobre (Fontcalda, 
Creu de Pedra...). Pensem que la gran transforma-
ció que es vol fer a La Serreta d’una banda, i a la 
Miralda, d’una altre, dibuixen dos pobles ben di-
ferents: per sobre de l’autopista, pràcticament no 
hi ha canvis; per sota, Alella i El Masnou es fusio-
nen en un únic continu urbà, fortament densificat. 
D’altra banda, el traçat de l’autopista més la N-II 
traslladada a l’interior “seccionarà” encara més el 
poble en benefici dels municipis costaners. Hem 
de reclamar compensacions als elevats costos de 
mobilitat que això generarà: proposem obrir un ac-
cés a l’autopista, lliure de peatge, que desconges-
tioni l’actual entrada, de manera que el 80% dels 
vehícles no hagin de creuar la Riera per accedir a 
l’autopista i a la futura N-II. 

Gent d’Alella es manifesta totalment en contra 
de la previsió de creixement a La Serreta que propo-
sa fer realitat l’equip de Govern a través del POUM. 
Les raons son múltiples: preservar les vinyes actu-
als i la D.O.; apostar per la qualitat de vida actual; 
mantenir com a sol no urbanitzable un espai que 
te la seva riquesa ecològica, tal i com determina 

el Pla Director del Sistema Costaner, etc.. Com a 
alternativa a la construcció de nou habitatge, ente-
nem que l’única postura possible és el reciclatge de 
l’actual sol urbà.

Rials ja està salvat. El Pla Territorial de 
Barcelona, que acaba d’aprovar la Generalitat, n’és 
el garant. Ja no cal “compensar” Rials amb La Ser-
reta, ara cal polítiques valentes i imaginatives per 
no fer de l’urbanisme moneda de canvi. Des de les 
jornades de participació fetes a corre cuita el de-
sembre, no hi ha hagut  retorn a la ciutadania. Ara, 
amb els informes de la Generalitat sobre la taula, 
creiem que s’ha de convocar les entitats.

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: MAIG

1 i 2  GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

8 i 9  MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

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

22, 23 i 24  GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

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

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). 

Propera estada de la deixalleria mòbil a Alella 
Del 25 al 30 de maig
A la Riera Principal, entre Can Vera i el carrer Charles Rivel.
Horari: de dimarts a dissabte de 10.30 a 13.30h i de 16 a 19.30h 
i diumenge de 10 a 13.30h. Dilluns tancada.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT ABRIL-JUNY 2010 

Telèfons d’interès 

PLE ORDINARI DEL 28 de gener de 2010 (Per a més informació, consulteu l’acta de la sessió plenària en el web www.consensus.cat/alella)

Acords del ple

rehabilitació de la nau de la fàbrica com a futura biblioteca 
municipal.
Aprovat per unanimitat.
 Bonificació de la quota de l’ICIO per obres en un habitatge 

del barri del Rost.
El Ple va aprovar una bonificació del 50% en la quota de 
l’impost de construccions i obres per les reformes d’un ha-
bitatge situat al barri del Rost, que té la façana catalogada 
i forma part del Catàleg del Patrimoni, segons es contempla 
a les ordenances fiscals municipals.
Aprovat per unanimitat.

ACORDS DEL PLE
 
  Aprovació provisional de la modiciació puntual del Pla 
General d’Ordenació Urbana a la ‘Fàbrica de Pintures’ per a 
la construcció d’habitatge dotacional. 
El Ple va aprovar provisionalment la modificació puntu-
al del Pla General d’Ordenació Urbana de la finca situada 
al Torrent de Vallbona, números 53-67, coneguda com la 
‘Fabrica de Pintures, per a la implantació d’habitatge dota-
cional, després de desestimar les al·legacions presentades 
per una comunitat de propietaris. La modificació contempla 
la divisió del solar en dos àmbits: un destinat a acollir un 
màxim de 15 habitatges dotacionals i un altre supeditat a la 

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 17.30 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

Taxa d’escombraries                                                          05.03.2010 a 05.05.2010

Mercat municipal 2n trimestre  01.04.2010 a 03.06.2010

Impost Béns Immoblres - Urbana (No domiciliat) 01.04.2010 a 03.06.2010

Impost Béns característiques especials 01.04.2010 a 03.06.2010

Taxa escombraries comercials  30.04.2010 a 01.07.2010

TAXIS

629 727 293

649 919 129

659 999 755

659 494 043
(adaptat) 

639 134 403

Noves sessions del DNI electrònic 
L’oficina mòbil del DNI torna a  instal·lar-se a Alella per tramitar el carnet electrònic l’1 de juny. Els interessats s’han d’apuntar prèviament a la Policia 
Local (93 555 24 12)  i hauran de tornar-hi el dia 15 de juny a recollir-lo personalment.
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Agenda d’activitats

20.30h Sala de Plens de l’Ajuntament
Trobades del govern amb el veïnats de Vallbona, el centre urbà i el Rost. 
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dimecres 12 de maig

22h Can Lleonart
Músiques del món. José Luis Montón (guitarra) i Olvido Lanza (violí). 
(www.canlleonart.com) 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 14 de maig

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

12h Pati de Can Lleonart
Activitat infantil. Fem sonar les musiquetes. (www.canlleonart.com) 
Organitza: Ajuntament d’Alella

12h Parc infantil de la Placeta (entre els carrers de la Selva i del Berguedà)
Trobades del govern amb el veïnat de Mas Coll.
Organitza: Ajuntament d’Alella

17h Plaça Mil·lenari
Trobades del govern amb el veïnat de Can Comulada.
Organitza: Ajuntament d’Alella

17 a 24h Escola Fabra (El Bosquet)
Festa d’exalumnes de l’Escola Fabra. 
Organitza: Comissió de festes del 75è aniversari de l’Escola Fabra

Dissabte 15 de maig

8h Can Lleonart
Itinerari. Observem els ocells. (www.canlleonart.com)
Organitza: Ajuntament d’Alella

12h Plaça de l’Ajuntament
Ballada de sardanes. A càrrec de la cobla Ressò.
Organitza: Agrupació sardanista d’Alella 

Diumenge 9 de maig

20h Can Lleonart
Tertúlia. Equador, país d’on venim. (www.canlleonart.com)
Organitza: Ajuntament d’Alella

De 18 a 21h Centre d’Acollida Turística
Taller de cuina romana + tast de vins + Parc a taula.
Organitza: Ajuntaments d’Alella, Teià i El Masnou

Dijous 6 de maig

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
L’hora del conte. Pili Marina explicarà El Peixet d’or.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimarts 18 de maig

11h Centre d’Acollida Turística
Espectacle infantil de titelles. (www.turismecat.cat)
Organitza: Ajuntaments d’Alella, Teià i El Masnou

12h Masia de Can Magarola 
Trobades del govern amb el veïnat de Font de Cera i Can Magarola.
Organitza: Ajuntament d’Alella

17h Parc infantil (avinguda d’Antoni Gaudí) 
Trobades del govern amb el veïnat d’Alella Parc.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dissabte 8 de maig

11h Aparcament de Can Vera
Visita a la Sagrada Familia. Sòcies: 10€, no sòcies: 16€.
Organitza:Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Diumenge 16 de maig

11h Local de l’Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella
Xerrada de pediatria i esmorzar, a càrrec de Montse Ollés. Gratuït.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

De 17.30 a 19.30h Llar d’infants municipal Els Pinyons
L’aventura d’educar. Taller de massatge infantil i introducció al 
massatge ayurvèdic dels peus. Inscripcions als Pinyons.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

21h Biblioteca
Club de lectura. La dona justa, de Sándor Márai.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dijous 20 de maig

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Espectacle per a adults. Contes efímers, a càrrec del grup Amike.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

20.15h Golfes de Can Lleonart
Projecció de la pel·lícula d’activitats de l’associació.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

22h Casal d’Alella
El Bolòdrom: Skaparrat, Jungla de Asfalto i Dante’s Inferno.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 21 de maig

22h Centre d’Acollida Turística- Parc Arqueològic Cella Vinaria
La nit dels museus. Visita nocturna. (www.turismecat.cat)
Organitza: Ajuntaments d’Alella, Teià i El Masnou

Dissabte 22 de maig

14h Poliesportiu Municipal 
69è Homenatge a la Vellesa. Dinar, ball i animació a càrrec de 
Zdzislaw Grygus.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

12h Camp de futbol
Inauguració dels nous vestidors del camp de futbol.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Diumenge 23 Maig

De 16 a 19h Can Lleonart
Curs de manipuladors d’aliments. A càrrec de la Diputació. Gratuït.  
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dimecres 26 de maig

20h Can Lleonart
Cinema i educació. La herencia del viento (USA 1960). 
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dijous 27 maig

22h Can Lleonart
Músiques del món. Amants de Lulú. (www.canlleonart.com)
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Divendres 28 de maig

8h Plaça d’Antoni Pujadas
Visita a Empúries i a Casa Bordas. Sòcies: 30€, no sòcies: 40€.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

11h A la Riera (entre Les Heures i Marià Estrada)
Tu fas Alella! Trobada del voluntariat i les entitats. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

12h A la Riera (davant de Can Gaza)
Inauguració del 1r tram del passeig de la Riera. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dissabte 29 de maig
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