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SUMARI LA MILLORA CONSTANT 

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

Exemplars i distribució gratuïts a tots els habitants.
Feu-nos arribar els vostres dubtes o suggeriments a comunicacio@alella.cat i consulteu www.alella.cat

La feina que hem dut a terme els dos darrers mandats és 

una barreja d’actuacions importants i de petites coses: de 

projectes estratègics (tant materials com intangibles), d’in-

tervencions de millora i manteniment de l’espai públic, les 

infraestructures i els equipaments, i també de nous serveis 

que incrementen les prestacions a la ciutadania.

Permeteu-me fer un breu repàs d’algunes de les coses en les 

quals hem estat treballant darrerament. 

Pel que fa als equipaments, s’està redactant el projecte exe-

cutiu del nou Casal de Can Calderó i abans de final d’any 

sortirà a concurs la redacció del projecte de la nova bibliote-

ca a la Fàbrica de Pintures. Disposem ja dels avantprojectes 

dels nous habitatges públic: dotze al costat de la Fàbrica de 

Pintures i dos més al carrer del Canonge, juntament amb un 

local social per al veïnat. 

Entre les darreres intervencions finalitzades hi ha les obres 

d’urbanització dels carrers i les conduccions d’aigua del barri 

d’Ibars Meia, la prolongació del carrer de les Sureres i la crea-

ció d’un nou espai per a l’estacionament endreçat de vehicles 

a la zona educativa de la Serreta, o les obres de substitució 

del clavegueram al carrer Santiago Rusiñol, a Alella Parc. 

En diferents fases de procés es troben sis projectes de millo-

ra de les infraestructures: dos de pavimentació als barris de 

Nova Alella i Vallbona, un de substitució d’una part de les 

canonades d’aigua de Mas Coll, la substitució de l’enllumenat 

a Can Magarola, l’ampliació de la vorera i la pavimentació del 

front de Can Vera amb la riera, i la urbanització de Cal Vell. 

Tots ells s’hauran iniciat abans no acabi el mandat. 

L’entrada en servei de la nova línia d’autobús que uneix els 

barris d’Ibars Meia i Can Sors amb Barcelona o el nou servei 

de neteja viària que entrarà en funcionament l’1 de gener són 

els dos darrers exemples del que ha estat la nostra filosofia de 

treball durant tot aquest temps: fer una Alella millor.  11·12·13
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Acabades les obres de prolongació 
del carrer de les Sureres  

‘Lifting’ al camp de futbol 

L’Ajuntament ha enllestit aquest mes 
de novembre les obres d’urbanització 
del nou tram del carrer de les Sureres 
que uneix els carrers Núria i la Vinya. 
L’obertura d’aquest vial representa una 
millora viària a la zona d’equipaments 
escolars de la Serreta, ja que en facili-
ta l’accés a peu i en cotxe. L’actuació 
també habilita una nova zona d’apar-
cament que allibera una part del tràn-
sit dels carrers adjacents, alhora que 
es converteix en lloc de pas per als via-
nants i els veïns de l’àmbit. 

El projecte ha permès d’urbanitzar 
un tram de carrer de 120m de llarga-
da i 24m d’amplada amb dos carrils 
de circulació, voreres de 4 i 3m d’am-
plada, respectivament, i dues franges 
d’estacionament en bateria amb capa-
citat per a 66 places, tres de les quals 
han estat reservades per a persones 
amb mobilitat reduïda. 

Les interseccions amb els carrers 
Núria i la Vinya s’han resolt amb ram-
pes prefabricades de formigó i passos 
de vianants elevats rematats amb llam-
bordes prefabricades per garantir la li-
mitació de velocitat i la seguretat dels 
vianants. Per reforçar la pacificació de la 
via s’han senyalitzat els encreuaments 
amb plaques limitadores de 20km/h i 
pintura viària de zona escolar. 

A nivell d’urbanització, s’han instal-
lat deu bàculs per a fanals i diversos 
bancs i papereres. En sintonia amb 
l’espai públic dels carrers la Vinya i 
Catalunya, s’ha plantat una vintena de 
pollancres en el talús de la zona verda 
i s’hi ha instal·lat reg automàtic a la 
plantació d’arbrat viari que va realitzar 
la Generalitat de Catalunya en el car-
rer Núria, coincidint amb les obres de 
construcció de l’escola. Per últim, s’ha 
col·locat barana d’acer al llarg del vial, 
en el límit amb la zona verda,  i s’ha 
instal·lat un col·lector per al desguàs 
de les aigües pluvials del carrer i del 
pati de l’escola connectat a la xarxa 
existent al parc del carrer la Vinya. En 
total, l’Ajuntament ha invertit més de 
248.000€ en aquesta actuació.

L’obertura del vial millora la connexió viària i incrementa la capacitat d’aparcament a la zona escolar de la Serreta.

El camp de futbol ha canviat d’imatge per fora i per dins. Primer van ser els vestidors i ara ha arribat el 
torn de les parets i les graderies, que s’han renovat amb una capa de pintura. La feina ha estat realitza-
da per personal de la brigada i treballadors contractats a través dels Plans d’Ocupació de la Generalitat.
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Un nou servei de bus amb Barcelona 
···································································································
Des del 15 de novembre funciona una nova línia que uneix Alella, Teià 
i El Masnou amb Barcelona, amb parada a Ibars Meia i Can Sors.
···································································································

Alella, Teià i El Masnou disposen des 
del 15 de novembre d’una nova línia de 
transport públic per carretera que con-
necta amb Barcelona. El nou servei de 
bus, finançat pel Departament de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques, arrenca 
amb 10 expedicions diàries en dia fei-
ner de dilluns a divendres, 5 d’anada i 
5 de tornada. La durada del trajecte per 
als veïns d’Alella oscil·la entre els 25 i 

La nova línia dóna servei als usuaris dels barris de Can Sors i Ibars Meia.  

els 30 minuts, segons la parada.
La nova línia beneficia especi-

alment al municipi de Teià –que fins 
ara no tenia connexió directa amb 
Barcelona-, la part alta del Masnou i 
els usuaris dels barris d’Ibars Meia i 
Can Sors d’Alella.

El servei resolt -tot i que parcial-
ment- la Proposta de millora de l’ofer-
ta de transport públic per carretera al 

ANADA A BARCELONA

Horari de dilluns a divendres feiners
TORNADA DE BARCELONA 

Teià Pg. de la Riera / Pg. del Castanyer
7.00, 8.30, 10.15, 19.15, 20.45

El Masnou Camí d’Alella / C. Joan XXIII
7.10, 8.40, 10.25, 19.25, 20.55

El Masnou Av. Joan XXIII / C. Berguedà
7.15, 8.45, 10.30, 19.30, 21.00

Alella Can Sors. C. Guilleries
7.20, 8.50, 10.35, 19.35, 21.05

Barcelona Gran Via / C. Cerdenya
7.40, 9.25, 10.55, 19.55, 21.25

Barcelona Ronda St. Pere 19-21
7.45, 9.30, 11.00, 20.00, 21.30

Barcelona Ronda St. Pere 19-21     
7.45, 9.30, 18.30, 20.00, 21.30

Barcelona C. Marina   
7.50, 9.35, 18.35, 20.05, 21.35

Alella Can Sors. C. Guilleries 
8.10, 9.55, 18.55, 20.25, 21.55

El Masnou  Av. Joan XXIII / C. Berguedà  
8.15, 10.00, 19.00, 20.30, 22.00

El Masnou Camí d’Alella/ C Joan XXIII
8.20, 10.05, 19.05, 20.35, 22.05

Teià Pg. de la Riera / Pg. del Castanyer
8.30, 10.15, 19.15, 20.45, 22.15

Baix Maresme subscrita per diversos 
ajuntaments el 2004, en la qual es de-
manava a la Generalitat implantar ser-
veis d’autobús amb una freqüència de 
30 minuts en hora punta entre totes les 
poblacions i Barcelona. L’any següent, 
els ajuntaments d’Alella i Teià van en-
carregar un estudi específic sobre la vi-
abilitat d’aquesta línia que vna presen-
tar a la Direcció General de Transport 
Terrestre, que s’hi va comprometre.

Després de l’ajornament unilateral 
per part de la Generalitat de les dates 
acordades, el setembre de 2009 i el 
gener de 2010, l’Ajuntament va acon-
seguir incloure el compromís en l’acord 
per a la millora de la mobilitat al Ma-
resme subscrit entre el Departament de 
Política Territorial i el Consell Comarcal 
el passat 13 d’abril.

Ha estat precisament en base a 
aquell document, i a la pressió exercida 
pel municipi contra l’estudi informatiu 
de la Ronda del Baix Maresme, com fi-
nalment s’ha aconseguit posar en mar-
xa el servei. De fet, aquesta reclamació 
va ser l’objecte de la moció d’ERC-La 
Garnatxa aprovada unànimement pel 
Ple de l’Ajuntament el 28 d’octubre. 

Descomptes al peatge 

Des del 15 de novembre els usuaris habituals de 
l’autopista C-32 gaudeixen d’una bonificació del 
25% en el peatge troncal de Vilassar de Dalt. 
Els descomptes beneficien els conductors de 
turismes que facin més de 16 viatges al mes 
amb origen i destí a la comarca. Les reducci-
ons s’apliquen a la barrera troncal i a l’accés a 
Premià de Mar als desplaçaments en dia feiner. 
Per gaudir de les bonificacions cal efectuar el 
pagament amb teletac. Les bonificacions s’es-
tendran als vehicles amb baixa emissió de CO2 
i als vehicles amb tres o més ocupants un cop 
s’implantin els sistemes tecnològics de verifica-
ció i control.
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Habitatges socials per a la gent gran
···································································································
La convocatòria per adjudicar els quatre pisos de lloguer de la promoció 
d’habitatges socials de les Heures està adreçada a majors de 65 anys i les 

sol·licituds es poden presentar l’1 de desembre al 15 de gener.  

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

Els requisits 

Ser major de 65 anys. Excepcionalment es va-
lorarà la situació d’un sol·licitant que convis-
qui amb un familiar discapacitat al seu càrrec 
que no reuneixi el requisit d’edat.
Ser de nacionalitat espanyola o disposar del 
permís de residència permanent.
Estar empadronat a Alella amb un mínim de 3 
anys d’antiguitat continuada.
Tenir un grau d’autonomia funcional que per-
meti fer les activitats bàsiques.
Haver obtingut al 2009 uns ingressos superiors 
a 4.000€ anuals i inferiors a 34.446€, si el 
sol·licitants és una sola persona, o superiors a 
4.600€ i inferiors a 35.511€ si són dues.
No tenir cap habitatge en propietat, o compro-
metre’s a llogar-lo a preu assequible a través 
de l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal. 
Destinar l’habitatge a domicili habitual i perma-
nent en un termini de tres mesos a comptar des 
de la signatura del contracte d’arrendament. 

Els habitatges socials de les Heures 
canvien de llogaters. Quatre dels cinc 
pisos que van quedar lliures fa un any, 
coincidint amb el trasllat dels arren-
dataris als habitatges socials de Cal 
Doctor, seran destinats a gent gran. És 
la primera convocatòria per adjudicar 
habitatges socials adreçada exclusiva-
ment a aquest col·lectiu que es fa al 
municipi.

Poden accedir les persones majors 
de 65 anys, soles o en parella, que por-
tin empadronades a Alella un mínim de 
tres anys i compleixin uns determinats 
requisits de renda. Les sol·licituds i la 
documentació requerida s’han de pre-
sentar al registre de l’Ajuntament de 
l’1 de desembre al 15 de gener  (con-
sulteu les bases de la convocatòria a 
www.alella.cat). Per a qualsevol aclari-
ment, podeu adreçar-vos a la regidoria 
de Serveis Social (93 540 63 07). 

Els habitatges pendents d’adjudica-
ció estan situats al bell mig del centre 

urbà, disposen d’una superfície útil de 
42 m2 distribuïda en lavabo, cuina, 
menjador i un dormitori, i tenen un 
preu de lloguer aproximat de 240 euros 
al mes. Els contractes es formalitzaran 
per un termini de 5 anys, tot i que es 
poden abandonar en qualsevol moment 
sense cap tipus de penalització.

Millores d’accessibilitat 
La seva cèntrica ubicació -propera als 
principals equipaments- va fer decidir 
l’Ajuntament i el Consell Municipal de 
l’Habitatge a sol·licitar a la Generalitat 
el canvi de destinació d’aquests habi-
tatges, que inicialment van ser conce-
buts, l’any 2001, per a joves menors de 
30 anys. Per possibilitar aquest canvi, 
s’han hagut de fer obres per a la instal-
lació d’un ascensor i la substitució del 
gas butà per cuines i escalfadors elèc-
trics. Les reformes han estat finança-
des per l’Institut Català del Sòl i han 
suposat una inversió de 110.000€. 

Al·legacions al traçat de la Ronda del Baix Maresme 
Primeres protestes 

El dibuix de la futura Ronda del Baix Maresme no 
ha agradat a moltes entitats de la comarca, que 
s’oposen  a la construcció d’una nova via i recla-
men la gratuïtat de l’autopista C-32 i la millora del 
transport públic per carretera. Convocats per la 
coordinadora ‘Preservem el Maresme’, que agru-
pa 65 d’associacions i col·lectius, prop de 2.000 
persones van participar el 21 de novembre en la 
primera manifestació contra el projecte. La protes-
ta, encapçalada per mig centenar de tractors, va 
passar per l’N-II i va recórrer els carrers del centre 
de Mataró per exigir a la Generalitat la revocació 
del projecte en considerar que ‘trinxarà’ el territori. 
A la marxa van assistir els regidors de La Garnatxa i 
membres de l’Associació de Veïns del Canonge.

L’Ajuntament s’oposa a la futura Ron-
da del Baix Maresme. El Consistori ha 
demanat a la Generalitat que desestimi 
el projecte de calçades laterals en con-
siderar que suposa “un sobredimensio-
nament de les infraestructures viàries, 
un consum excessiu de sòl i una ba-
teria d’impactes irreversibles sobre el 
medi, el paisatge, l’estructura social i 
productiva del territori, la qualitat de 
vida i el patrimoni cultural i identita-
ri del municipi i de la comarca”. A les 
al·legacions presentades, l’Ajuntament 
assenyala que “no comparteix la justifi-
cació ni la necessitat d’aquest projecte” 
perquè, si bé la N-II presenta nivells de 
servei i de sinistralitat que no són ni 
assumibles ni tolerables, el corredor de 
la C-32 no pateix cap situació de col-

lapse al Maresme, sinó que els proble-
mes de congestió apareixen a l’entrada 
a Barcelona quan l’estudi no contem-
pla cap mesura per garantir la fluïdesa 
més enllà de Montgat. A més, reitera la 
necessitat d’invertir en transport públic 
i torna a reclamar l’alliberament dels 
peatges de la C-32 i la seva reconver-
sió en la via bàsica de mobilitat entre 
els municipis, amb l’obertura de nous 
accessos, així com l’adequació d’un 
quart carril entre Mataró i Barcelona 
reservat al transport públic i vehicles 
d’alta ocupació. L’Ajuntament apel·la 
també a les afectacions sobre l’estruc-
tura urbana del Canonge, la xarxa hi-
drogràfica i el Camí del Mig i les con-
seqüències mediambientals d’aquesta 
infraestructura. 
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Rebaixa del coeficient de l’IBI del 0,77 al 0,72
·······················································································································································
L’impost de vehicles i la taxa de gual estan congelats des de 2007 i la de la brossa, des de 2005.

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

Els impostos i taxes municipals es con-
gelen l’any que ve. Per tal de compen-
sar l’increment derivat de la revisió ca-
dastral de 2001 -que finalitza el proper 
exercici-, l’Ajuntament ha aprovat una 
rebaixa del coeficient municipal de l’IBI 
de béns urbans, que passa del 0,77 al 
0,72. Tot i que a nivell global la rebai-
xa suposa una congelació de l’impost 
-s’espera recaptar pràcticament el ma-
teix que enguany-, el fet que no es tracti 
d’un tribut lineal farà que la davallada 
no afecti igual a tots els contribuents: 
alguns pagaran el mateix que el 2010, 
d’altres una mica menys i d’altres tin-
dran lleugers increments. 

La baixada del coeficient de l’IBI va 
ser aprovada per unanimitat al Ple del 
28 d’octubre. A la mateixa sessió es 
va modificar l’impost sobre l’increment 
de valors dels terrenys de naturalesa 
urbana (plusvàlua) amb l’objectiu de 
permetre el fraccionament de deute tri-
butari fins a un màxim de 5 anys quan 
la transmissió sigui involuntària i deri-
vada d’una herència per defunció.

Calendari del contribuent 2011 
Taxa de residus urbans                                      04.03.2011 a 05.05.2011

Taxa de residus comercials                                      05.05.2011 a 05.07.2011

Impost vehicles tracció mecànica                    04.02.2011 a 05.04.2011

IBI urbana (no domiciliat)                                              01.04.2011 a 02.06.2011

IBI (1ª fracció domiciliat )                                     01.03.2011

IBI (2ª fracció domiciliat )                                     01.07.2011

IBI (3ª fracció domiciliat )                                     02.11.2011

IBI Rústica                                                         02.09.2011 a 03.11.2011

Impost Béns característiques especials                 01.04.2011 a 02.06.2011

Impost Activitats Econòmiques                                       02.09.2011 a 03.11.2011

Taxa cementiri municipal                                     04.02.2011 a 05.04.2011

Taxa per entrada vehicles - guals                                   04.02.2011 a 05.04.2011 

Mercat municipal (1r trimestre)                                     03.01.2011 a 03.03.2011

Mercat municipal (2r trimestre)                                      01.04.2011 a 02.06.2011

Mercat municipal (3r trimestre)                                      20.07.2011 a 20.09.2011

Mercat municipal (4r trimestre)                                        30.09.2011 a 01.12.2011

Taxa ocupació via pública (1r trimestre)                  03.01.2011 a 03.03.2011

Taxa ocupació via pública (2n trimestre)                          01.04.2011 a 02.06.2011

Taxa ocupació via pública (3r trimestre)                  20.07.2011 a 20.09.2011

Taxa ocupació via pública (1r trimestre)                           30.09.2011 a 01.12.2011

Resultats de les eleccions al Parlament 
Eleccions 2010  

Participació: 68,82%

Eleccions 2006

2.416    
50,70%

CiU, amb 2.416 vots, va ser la llista 
més votada a Alella en les eleccions al 
Parlament Catalunya del 28 de novem-
bre. La participació va ser del 68,82%, 
9 punts per sobre de la registrada a tot 
Catalunya, i 4 punts més que en les 
darreres autonòmiques. La federació 
nacionalista, amb un increment de 
540 vots respecte de 2006, i el PP 
són les candidatures que augmenten el 
número de paperetes, mentre que PSC, 
ERC i ICV perden suports. El PP va ser 
la segona força més votada a Alella, i 
ERC va passar de la tercera a la quar-
ta posició. SI i C’s van superar el 3% 
dels vots. Es van registrar 116 vots en 
blanc i 46 nuls. El 5% dels vots es van 
repartir entre candidatures que no van 
obtenir representació. 

C’sSIICV-EUiAERCPSCPPCCiU

592  
12,42%

472    
9,91%

372   
7,81%

245  
5,14%

173
3,63%

138
2,90%

Participació: 64,14%

C’sICV-EUiAERCPSC-CpCPPCCiU

1.846    
42,74%

658   
15,24%

636   
14,73%

455  
10,53%

360  
8,34%

160
3,70%
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Audicions musicals per als escolars 

Alella torna a implicar-se amb ‘La Marató’ de TV3

Concurs de pessebres
Les inscripcions del 19è Concurs 
de Pessebres estan obertes fins 
al 10 de desembre. Es poden fer 
a Can Lleonart (93 540 40 24 o 
bé enviant un correu electrònic a 
nadeurl@alella.cat). Els premis es 
lliuraran el 18 de desembre. Con-
sulteu les bases a www.alella.cat. 

4a Panera cultural a la Biblioteca
La Biblioteca sorteja per quart any 
consecutiu una panera amb produc-
tes culturals. Per participar-hi cal ser 
major d’edat i demanar un mínim de 
4 de documents a la sala d’adults del 
29 de novembre al 21 de desembre. 
El sorteig es farà el 22 de desembre 
a les 19h. El públic infantil també 
tindrà premi. El 22 de desembre a 
les 18.30h es sortejarà una panere-
ta. Poden participar els menors de 
14 anys que s’emportin un mínim 
de 4 documents. D’altra banda, la 
Biblioteca romandrà tancada el 24 i 
31 de desembre i el 5 i 7 de gener.

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

S’apropa Nadal i arriben també les ini-
ciatives festives i solidàries. Com cada 
any, l’Ajuntament i diverses entitats 
alellenques tornen a col·laborar amb 
La Marató de TV3, que enguany recap-
ta fons per a la lluita contra les lesions 
medul·lars i cerebrals adquirides. 

El programa d’actes començarà 
l’11 de desembre a l’església de Sant 
Feliu amb una trobada de corals que 
aplegarà les veus de la Polifònica Joia 
d’Alella, Llaç d’Amistat d’Argentona i 
la coral de l’Institut d’Argentona. L’en-
demà, diumenge 12 de desembre, 
el grup de teatre Pàmpol del Casal 
d’Alella oferirà una nova representació 
de l’obra El Florido Pensil. L’entrada 
costarà 5€, que es destinaran íntegra-
ment a La Marató. Les activitats con-
tinuaran dimarts 14 de desembre amb 
una xerrada sobre les malalties medul-
lars, al local de l’Associació de Dones 
Montserrat Roig.

El gruix de les activitats d’enguany 
es concentren el cap de setmana del 18 
i 19 de desembre, coincidint amb la ce-
lebració de la Fira de Nadal. El dissab-

Amb l’objectiu d’apropar la música als 
infants i els adolescents del municipi, 
l’Ajuntament ha iniciat un programa 
d’audicions musicals per a escolars. La 
iniciativa es va engegar el passat 5 de 
novembre amb una audició a càrrec del 
grup B3 Clàssic Trio en què van parti-
cipar alumnes de 1r d’ESO de l’Institut 

Alella. Dos músics d’aquesta formació 
van interpretar part del repertori del 
concert programat pel mateix dia a Can 
Lleonart. L’audició va anar acompanya-
da d’una explicació sobre les obres i els 
diferents estils musicals. Les audicions 
es faran coincidint amb els cicles de 
concerts programats.

te 18 al matí es farà una xocolatada al 
pati de Can Lleonart, servida per l’As-
sociació Dones Solidàries. Al migdia, el 
Casal d’Alella oferirà un vermut solidari 
a la plaça de l’Ajuntament. 

Diumenge 19 al matí, l’Associació 
de Dones Montserrat Roig recaptarà 
diners amb degustacions de brou, cro-
quetes i pinxos a la plaça de l’Ajunta-
ment. Per animar la jornada i atreure 
més gent al carrer hi haurà galejada 
amb els Trabucaires del Vi d’Alella, cer-
cavila amb la colla de Gegants, Cap-
grossos, Grallers i Timbalers d’Alella i 
activitat infantils animades per l’Esplai 
Guaita’l. El Casal d’Alella també desti-
narà a aquesta causa un cartró del bin-
go de Nadal. Trobareu més informació 
sobre el programa de La Marató a la 
contraportada d’El Full.

Fem el pessebre de Can Lleonart
La principal novetat de les activitats 
nadalenques d’enguany és el taller de 
pessebres que es farà dissabte 18 de 
desembre -d’11 a 14h i de 16 a 18h- al 
pati de Can Lleonart. Tothom qui vulgui 

Fira de Nadal, el 18 i 19 

Una trentena d’artesans oferiran els seus pro-
ductes a la Fira de Nadal que enguany concentra 
les parades a la rambla d’Àngel Guimerà i la Por-
xada. Per animar l’activitat comercial, s’instal-
laran inflables a la Plaça de l’Ajuntament. 

podrà col·laborar en la realització d’un 
pessebre amb materials reciclats que 
quedarà instal·lat a l’entrada del centre 
cultural durant les festes de Nadal. 

Ajuda als Reis d’Orient
Si teniu més de 14 anys i voleu aju-
dar els Reis, només cal que truqueu o 
passeu per Can Lleonart abans del 15 
de desembre per apuntar-vos a la co-
mitiva reial.
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La Mancomunitat de Serveis d’Alella, 
El Masnou i Teià ha posat en marxa el 
web www.ladeixalleria.cat. El nou por-
tal conté informació sobre el funciona-
ment i els residus que es poden portar 
a les deixalleries fixa i mòbil, i posa a 
l’abast dels usuaris una nova eina per 
fomentar la reutilització de materials i 
la reducció de residus: el mercat d’ob-
jectes de segona mà. A través d’aquest 
plataforma d’intercanvi virtual, els 
ciutadans poden oferir o vendre a dis-
tància els materials que ja no utilitzen, 
com ara llibres, mobles, electrodomès-
tics o qualsevol article que estigui en 
bon estat i pugui ser aprofitat per altres 
persones. 

La iniciativa té com a objectiu allar-
gar la vida útil dels productes a través 
de la seva reutilització i, en conseqüèn-
cia, reduir la producció de residus. El 
web aclareix dubtes sobre les diverses 
tipologies de residus i inclou informació 
útil sobre l’horari de les instal·lacions, 
les seves ubicacions i les condicions i 
limitacions per al lliurament de resi-
dus. A més conté informació sobre el 
servei de recollida de mobles a domicili 
que presta cada municipi, la gestió del 
fibrociment, estadístiques d’ús i una 
bústia de suggeriments i reclamacions

El web de la deixalleria ofereix 
un mercat de segona mà

Alella obre un Punt d’Informació 
del Parc de la Serralada Litoral

L’Ajuntament i ADANA refermen 
la seva col·laboració
L’Ajuntament i l’Associació per a 
la Defensa dels Animals i la Na-
tura d’Alella (ADANA) han renovat 
el conveni de col·laboració. Els 
voluntaris i voluntàries de la pro-
tectora seguiran encarregant-se de 
la gestió i manteniment del centre 
d’acollida d’animals domèstics de 
Can Magarola, així com de fer-se 
càrrec del control veterinari, la 
desparasitació, l’alimentació i el 
passeig de les mascotes que tin-
guin sota la seva tutela. A més, 
l’entitat podrà donar en adopció 
els animals que no siguin recla-
mats. L’entitat es brinda a atendre 
les peticions de recollida d’animals 
perduts o abandonats entre les 9 
i les 21 hores dels dies feiners i 
de 9 a 14h el cap de setmana, i 
a col·laborar amb l’Ajuntament en 
l’alimentació i control de les colò-
nies urbanes de gats i en la localit-
zació dels propietaris dels animals 
abandonats pel carrer. Per la seva 
part, l’Ajuntament es compromet a 
seguir fent-se càrrec de les despe-
ses d’esterilització de la població 
felina, a impulsar noves campa-
nyes de sensibilització i d’identi-
ficació d’animals per fomentar-ne 
la tinença responsable, i a fer una 
aportació mensual de 350€.

L’Oficina de Turisme tanca al Nadal
Amb motiu de les festes nadalen-
ques l’Oficina de Turisme romandrà 
tancada al públic els dies 25 i 26 
de desembre i l’1 i 6 de gener. 

El CAT suspèn provisionalment
les activitats per canvis a la gestió
El CAT, Centre d’Acollida Turística 
d’Alella, El Masnou i Teià ha suspès 
provisionalment les seves activitats 
des de l’1 de desembre i fins que 
no finalitzi el procés d’adjudicació 
de la gestió del servei que, previsi-
blement, clourà al febrer de 2011. 

Borsa de cangurs i professors
L’Àgora, Punt d’Informació Juvenil 
disposa d’una borsa de cangurs i de 
professors amb un llistat de joves 
alellencs que ofereixen aquests ser-
veis. Més informació a l’Àgora (93 
540 72 45 i  www.alellajove.cat).

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

Noves targetes d’usuaris
Al llarg d’aquest mes de desembre 
l’empresa concessionària bescanvi-
arà als usuaris les targetes actuals 
de la deixalleria per unes de noves, 
a mida que aquests s’acostin a les 
instal·lacions de la deixalleria fixa. La 
Mancomunitat ha encarregat l’edició 
d’unes noves targetes informatitzades 
vinculades a un registre de dades con-
nectat al padró de la taxa de la brossa 
amb l’objectiu d’eliminar els errors que 
de tant en tant es produïen a l’hora 
d’aplicar les bonificacions vinculades a 
la utilització d’aquest servei. La nova 
eina permet disposar de targetes a les 
persones que s’han empadronat als 
municipis en els darrers anys i que fins 
ara havien d’operar amb el document 
d’identitat.

Les noves targetes podran ser utilit-
zades indistintament tant la deixalleria 
fixa com a la mòbil, gràcies a un nou 
aparell lector, la qual cosa redundarà 
en la fiabilitat del còmput de visites. 
En el cas d’Alella, els usuaris es poden 
beneficiar d’un 10% de descompte en 
la taxa de la brossa si fan més de 6 
aportacions anuals i d’un 20% si en 
fan més de 9 entre octubre de 2010 i 
setembre de 2011.

Alella disposarà d’un Punt d’Informa-
ció del Parc de la Serralada Litoral que 
estarà integrat en l’Oficina de Turisme 
de Can Lleonart. L’Ajuntament i el Con-
sorci del Parc han signat un conveni 
de col·laboració per posar en marxa 
aquest nou servei que serà un punt 
d’acollida i informació per als usuaris i 
visitants d’aquest espai natural. L’ober-
tura oficial està prevista per al diven-
dres 17 de desembre a les 12h. 

Des del Punt d’Informació, que serà 
atès pel mateix personal de l’Oficina de 
Turisme, es facilitarà informació gene-

ral del Parc i dels recursos que ofereix 
-com ara itineraris, programes pedagò-
gics, activitats turístiques o de lleure- 
i es distribuiran materials de difusió, 

plànols i publicacions. En virtut del 
conveni, el Consorci aportarà cada any 
4.000€ per a la dinamització del Punt 
d’Informació i l’organització d’activi-
tats, a més del mobiliari i el material 
de divulgació.
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‘Instants de natura’ a Can Manyé 

Des del 2 de desembre les parets de 
Can Manyé són plenes d’imatges ex-
traordinàries i sorprenents. Són les 
instantànies que componen l’exposició 
Instants de Natura, fotografies de la 
biodiversitat als Països Catalans, pro-
duïda per l’Associació per a la Defen-
sa i l’Estudi de la Natura (ADENC). La 

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible
···································································································
L’Ajuntament sotmet a participació ciutadana el document on es concreten les 
accions que s’han de dur a terme al municipi per reduir el 20% les emissions 

de CO2 l’any 2020.

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

La Biblioteca Ferrer i Guàrdia 
celebra el seu 30è aniversari    
La Biblioteca Ferrer i Guàrdia està 
de festa. La celebració és doble: 
enguany es compleixen 30 anys de 
la seva creació i l’any que ve en fa 
25 que van obrir les instal·lacions 
de l’Hort de la Rectoria. La comme-
moració d’aquesta doble efemèride 
arrenca aquest mes de desembre i 
s’allargarà fins al maig. Comença el 
14 de desembre a les 20h amb la 
conferència 30 anys i un dia, a càr-
rec de l’escriptor Robert Saladrigas. 
L’endemà, a les 17.30h, s’ha pro-
gramat l’espectacle infantil El grill 
Esteve i l’orquestra del bosc, a càr-
rec de Samfaina de colors. Els ac-
tes continuen el 16 de desembre a 
les 18.30h amb la presentació del 
llibre Las 69 recetas más afrodisi-
acas, de l’alellenca M. Pilar Ibern, 
i un pica-pica seductor. La darrera 
cita del mes és el 17 de desembre 
amb el concert del cantautor xilè 
Lucho Roa, que portarà a la Bibli-
oteca l’espectacle Veus de Llatino-
amèrica.

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

mostra està formada per una col·lecció 
de 61 fotografies seleccionades entre 
les 745 imatges presentades al cinquè 
concurs Instants de Natura que orga-
nitza l’entitat naturalista. El concurs es 
va crear l’any 2002 per fomentar altres 
maneres d’observar el medi i denunciar 
les agressions al paisatge i la natura. 

Les fotografies mostren imatges, 
algunes d’elles ben curioses, de la na-
tura amenaçada o protegida, la fauna, 
la flora i la natura inanimada captades 
arreu dels Països Catalans. 

L’exposició forma part dels actes or-
ganitzats per l’Ajuntament amb motiu 
de l’Any Internacional de la Biodiver-
sitat i es pot visitar fins al 23 de de-
sembre dimecres, dijous i divendres de 
17.30 a 20.30 i dissabte i diumenge 
d’11 a 14h. Més informació a www.
canmanye.cat.

Premi a la Millor fotografia, de Pep Gener i Esteve.

Veniu a buscar el tió al bosc 
del Camí del Greny
Dins de les activitats organitzades 
per l’Ajuntament amb motiu de la 
celebració de l’Any Internacional de 
la Biodiversitat, l’11 de desembre 
s’ha programat una jornada de tre-
ball comunitari per recollir la fusta 
tallada per les brigades forestals 
contractades a través del Servei 
d’Ocupació de Catalunya que van 
treballar durant l’estiu en la neteja 
dels boscos. L’activitat comptarà 
amb el suport logístic dels volunta-
ris la secció local de l’ADF La Con-
reria i té com a finalitat retirar la 
llenya del bosc i deixar-la a peu de 
carrer perquè tothom qui vulgui se 
la pugui endur a partir de les 11h.

L’Àrea de Sostenibilitat ha enllestit el 
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible 
(PAES) amb la intenció de reduir les 
emissions de CO2 el 20% d’aquí al 
2020. L’elaboració d’aquest Pla és un 
dels compromisos adquirits per l’Ajun-
tament amb la seva adhesió al Pacte 
d’alcaldes per la sostenibilitat, promo-
gut per la Unió Europea i la Diputació 
de Barcelona.

El document, que ha estat elaborat 
per l’empresa Gassó Auditors, avalua 
les emissions que es produeixen al mu-
nicipi des de 2005, fa una diagnosi de 
la situació actual i planteja les estratè-
gies que cal seguir per incrementar l’efi-
ciència energètica, així com les accions 
que haurien de dur a terme l’Ajunta-
ment i els veïns i veïnes d’Alella per 
reduir les emissions dels gasos d’efecte 
hivernacle responsables de l’escalfa-
ment global i del canvi climàtic.

Procés de participació virtual 
El Pla proposa millores d’estalvi, d’efici-
ència i d’inversió en energies renovables 
en edificis municipals, enllumenat pú-
blic, flota de vehicles, transport públic, 
gestió de residus, gestió de cicle de l’ai-
gua, planejament urbanístic i contracta-
ció de serveis. L’entramat municipal és 
el responsable del 3% de les emissions. 
El seu paper és exemplificador, però la 
major part de la despesa energètica i de 
la contaminació depèn del consum do-
mèstic i la mobilitat en vehicle particu-
lar. Per això el PAES inclou un procés de 
participació per informar la ciutadania 
de quins són els principals indicadors 
locals i rebre les aportacions dels veïns 
i veïnes d’Alella. Serà un procés de par-
ticipació virtual, que s’obrirà a mitjan 
desembre, i al qual tothom qui vulgui 
podrà fer les seves aportacions a www.
paesalella.cat.
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122 aspirants als ‘Vídeo Jove’

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

Dos guardonats d’Alella a la 
Mostra Literària del Maresme
Una nena i un nen d’Alella han es-
tat guardonats amb dos dels pre-
mis de la XXVII Mostra Literària del 
Maresme que es van lliurar el 21 
de novembre a Vilassar de Mar. Els 
premiats són Firinn Wynne, que va 

rebre el primer premi de poesia de 
la categoria de 6 a 8 anys pel poe-
ma El casament, i Carlos Reverter, 
que va obtenir el primer premi de 
poesia en la categoria de 9 a 11 
anys pel poema Escacs. A l’acte va 
assistir l’alcalde d’Alella, Andreu 
Francisco, i la regidora de Cultura, 
Marta Giralt. 

3r Circuit de Cros del Maresme
Els afeccionats a l’atletisme tenen 
una cita el 19 de desembre a la 
cursa puntuable per al 3r Circuit 
de Cros del Maresme que es farà a 
partir de les 9.30h a la Riera Prin-
cipal. Cal inscriure-s’hi al Poliespor-
tiu abans del 14 de desembre. Més 
informació a www.cemaresme.cat 
i a la regidoria d’Esports (93 540 
19 93). Dissabte 18 de desembre, 
a partir de les 11.30h,  les alumnes 
de gimnàstica rítmica, fit kid i pati-
natge de l’Escola d’Iniciació Esporti-
va faran exhibicions al Poliesportiu. 

No a la violència masclista

L’11 de desembre serà un dia de cine. 
És la data triada per fer la projecció 
dels curts finalistes i el lliurament de 
premis de l’11è Vídeo Jove, el concurs 
de curtmetratges d’Alella. Serà una do-
ble sessió de matí i tarda a les golfes 
de Can Lleonart, on es podran veure 
els millors treballs entre els 122 aspi-
rants als premis d’enguany. 

Al matí, de 10.30 a 14h, es projec-
taran els vídeos dels joves afeccionats 
seleccionats pel jurat. Se n’han presen-
tat 26, 6 a la categoria A (14 a 19 anys) 
i 20 a la categoria B (20 a 35 anys). 

A la tarda, de 16 a 20h, els prota-
gonistes són els professionals. Es pro-
jectaran els curts finalistes d’aquesta 
categoria, que enguany ha rebut 96 
treballs. Finalitzades les projeccions i 
la votació del públic, es farà el lliura-
ment de premis. 

···································································································
L’11 de desembre es farà la projecció dels curts finalistes i el lliurament de 

premis en una doble sessió de cinema de matí i tarda a Can Lleonart.  

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

‘Mirades al món’ des d’Alella 
···································································································
Alella va acomiadar la tercera edició de les Jornades de Cooperació ‘Mirades 
al món’ el 21 de novembre amb una gran festa col·lectiva a la plaça de 
l’Ajuntament en què es van donar a conèixer els projectes que rebran suport 

alellenc, i es va ballar i cantar per la pau al món.

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

Curts d’arreu
En el seus onze anys d’existència el 
Vídeo Jove s’ha fet un lloc a les agen-
des dels afeccionats i professionals 
del món audiovisual. Prova d’això és 
la procedència dels films presentats. 
Enguany hi ha autors de Catalunya, el 
País Valencià, el País Basc, Astúries, 
Aragó, Madrid, Andalusia, Galícia, La 
Rioja i Extremadura. 
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Grups municipals (Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer)

ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA Estil Mourinho 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Les aparences no enganyen 

“Vostè ja ho veurà!” D’aquesta manera es va des-
patxar l’alcalde per a rectificar els pressupostos 
en 45 mil euros. També, com qui no vol la cosa, 
va aprofitar el mateix Ple per incrementar, encara 
més, la despesa fixa de l’Ajuntament. Per què no va 
voler donar cap explicació? 

Tan petit se li ha fet tot que l’alcalde ja no es 
prepara els plens municipals? Tanta mandra li fa 
haver de passar públicament comptes? Potser hagi 
oblidat en què consisteix això del control democrà-
tic del govern? Si tinc set vots, deu pensar, i cap 
dels meus socis mai no em repliquen res, per què 
he de donar explicacions a ningú?

És veritat que l’alcalde fa temps que només de-
cideix sobre obres menors, subvencions i propagan-
da municipal. I els números, com hem vist,  se’ls 
fa venir bé sobre la marxa. Els assumptes de pes 
no estan en la seva agenda. Té delegades les àrees 
de govern més complexes (sortosament en algun 
cas; penosament en d’altres), i no hi ha projecte. El 
propi alcalde s’ha encarregat que la major part dels 
ingressos se’ns en vagin en despesa corrent, amb el 
“gran mèrit” d’haver esgotat la poca capacitat d’en-
deutament que ens quedava només per poder anar 
a inaugurar un equipament important, sí, però que 

resulta ser cosa de l’altre tripartit, el que ha deixat 
exhausta la Generalitat. Allò de la fam i les ganes 
de menjar: en un insòlit exercici de quixotisme mu-
nicipal, Alella ha finançat gratis la Generalitat, afe-
gint-hi almenys 250 mil euros ! 

És d’ineptes fer-nos creure que no endeutar-se 
sigui un mèrit. Entre no fer res i fer-se fotos electorals 
o pagar nòmines a crèdit, com fa aquest alcalde, hi 
ha molt de marge per a fer les coses bé, amb sentit i 
prudència. Endeutar-se? Doncs depèn de quan, com 
i per a què. Si hi ha capacitat, i un projecte sòlid, i 
objectius clars de rendibilitat social, doncs no endeu-
tar-se segurament sigui una greu irresponsabilitat. 

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

Una feina es pot fer de moltes maneres. Guardiola i 
Mourinho en són un bon exemple. Un és l’antítesi de 
l’altre. Guardiola és treballador, modest i respectuós 
amb el rival. Mourinho, en canvi, és provocador, pre-
potent i tot sovint falta el respecte als seus companys.

La política no és futbol, però és evident que els 
tarannàs exhibits també són importants. Especial-
ment a escala local, on la proximitat de la gent i 
les entitats afavoreix la interacció i la coneixença 
mútua. Per això sonen tan inversemblants els dis-
cursos d’aquells grups municipals entestats a voler 
projectar una imatge pública de l’equip de govern i 
de l’alcalde que no es correspon amb la realitat. 

Aquest espai reservat a l’opinió als grups muni-
cipals n’és una bona mostra. Des d’ERC+La Gar-
natxa hem mantingut sempre una actitud positiva. 
Volem explicar la nostra feina, les nostres limita-
cions i les nostres propostes, i tractem de fer-ho 
sempre amb el màxim respecte cap a la resta de 
representants de la ciutadania. 

D’altres, en canvi, es dediquen a denigrar les per-
sones, a menystenir les fites aconseguides i, molt es-
pecialment, a fer demagògia o directament a mentir, 
sobretot quan parlen de qüestions pressupostàries. 

D’exemples en podríem enumerar un munt, però no-
més en posarem un parell de la darrera edició d’El 
Full. El Partit Popular titllava l’alcalde de “caudillo”, i 
CiU gosava afirmar que Alella no ha obtingut “res de 
res” de tenir un alcalde republicà mentre el seu partit 
ha estat al govern de la Generalitat. 

Doncs bé, en els darrers quatre anys aquest go-
vern ha aconseguit atraure més de 17 milions d’eu-
ros d’inversió per destinar-los a les escoles públi-
ques, la llar d’infants, l’habitatge social, el complex 
esportiu de la piscina, els ajuts del Pla Únic d’Obres 
i Serveis, el projecte de recuperació d’aigües sub-
terrànies o les bonificacions al peatge, més enllà de 
les subvencions ordinàries. 17 milions poden ser 
poc o molt, però en cap cas són “res de res”. 

Ara fa dos anys Josep Guardiola va prendre les 
regnes del FC Barcelona. Era una aposta de risc, 
un entrenador jove amb poca experiència, però amb 
una gran capacitat de treball, molta il·lusió i un gran 
amor pel club. El seu haurà estat possiblement el 
millor Barça de la història i confiem que encara ens 
farà gaudir un grapat d’anys més. El desenllaç el 
veurem a final de temporada, però, sigui quin sigui 
el resultat, quin dels dos entrenadors preferim?

Tel: 667 182 522
xatartac@alella.cat
tortmc@alella.cat
reverterrf@alella.cat Cristina Xatart, portaveu del grup municipal de CiU 
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PARTIT POPULAR El cambio en España ha empezado ya en Catalunya y Alella 

AMOR PER ALELLA, C.O.R. No miren, no escolten, no actuen

Tel: 93 540 82 47
freixescs@alella.cat

Recentment el portaveu del COR va mantenir una 
reunió amb dos membres de la nova Plataforma 
d’Associacions de veïns d’Alella de Mar. Aquest 
grup d’alellencs està preocupat i no els falta raó. 
Sospiten que el futur Pla d’Ordenació Urbanísti-
ca Municipal (POUM) preveu la construcció d’uns 
240 habitatges protegits –la xifra encara no està 
confirmada– a la zona de la Serreta, això significa 
un increment del 10% respecte al nombre d’habi-
tants que té Alella actualment, és a dir, unes 800 
persones més. La Plataforma no està en contra de 
la construcció d’habitatges protegits. Ben al contra-
ri: sempre és positiu i és una bona notícia la cons-
trucció habitatges d’aquest tipus, de fet a Alella els 
habitatges protegits són una necessitat.

El que no veuen clar els veïns d’Alella de Mar és 
que la gran majoria d’habitatges d’aquestes carac-
terístiques estiguin concentrats en una sola zona. 
Un àrea que, per cert, ja comença a patir els pro-
blemes importants de congestió de trànsit –recor-
dem que ara ja hi conviuen dues escoles–. També 
és curiós que un dels tècnics municipals digui que 
la llei estableix que no es poden concentrar en un 
únic sector aquest tipus d’habitatges. Per construir 
en una sola àrea aquest nombre important d’habi-

tatges cal primer fer un estudi precís de mobilitat 
i d’impacte ambiental. Aquests veïns l’única cosa 
que demanen és estar informats i intentar trobar un 
equilibri que faci sostenible la vida i la convivència 
en aquesta zona. Des d’el COR pensem que aquest 
POUM necessita més imaginació alhora de trobar 
ubicacions, repartir més el joc i no generar zones 
concentrades d’alta densitat.

Un altre tema que ens preocupa és el recent inau-
gurat espai de lleure ubicat entre la piscina munici-
pal i el poliesportiu. No entenem com una zona aca-
bada d’estrenar estigui ja en unes condicions deplo-
rables. Actualment s’hi poden trobar trossos de maó 
escampats que formàven “piràmides” antifuncionals 
–això sí, molt estètiques– i encara hi sobreviuen les 
valles d’obra “provisionals” per protegir els possibles 
accidents que poden ocasionar les diferents rampes. 
Segurament el govern necessitarà aprovar una nova 
modificació de crèdit per actuar-hi.

Per acabar, volem aprofitar aquestes línies per 
desitjar a tots els alellencs unes bones festes i una 
bona entrada d’any. Amb el nou any s’inicia el 
compte enrera per a les properes eleccions munici-
pals i el COR comença a escalfar motors i dissenyar 
el seu programa.

Tel: 667 18 25 23
berzosahf@alella.cat
alella@ppbarcelona.org
www.ppbarcelona.org
www.javierberzosa.
blogspot.com

Los ciudadanos de Catalunya han hablado claro. En 
Alella también. Y han dicho que ya están hartos del 
tripartito. Que no quieren gobiernos de izquierdas. 
Han dicho que quieren políticas responsables que 
nazcan del sentido común y les saquen de la crisis 
que desde la izquierda se empeñaron primero en 
negar y luego nos maquillaron con falsos brotes 
verdes que no eran más que guillotinazos rojos, como 
sus banderas. Esas políticas nos han arrastrado a 
las cuotas más altas de paro, de endeudamiento, 
de presión fiscal…de tomadura de pelo. La victoria 
de CiU en las pasadas elecciones al Parlament de 
Catalunya y la consolidación del PP como la tercera 
fuerza política lo refrendan. El discurso electoral de 
CiU ha sido en clave de proponer soluciones a los 
catalanes. Exactamente igual que se ha hecho desde 
el PP: Soluciones para la crisis. Esperemos que CiU 
no se deje llevar por sentimientos epidérmicos que 
le alejen de la confianza que le ha sido otorgada 
para sacarnos de la crisis. El PP se velará para que 
así sea y se apoyaremos políticas responsables que 
vayan en ese sentido. No otras. Alella también lo 
ha dicho claro. Y ha llevado al PP a ser la segunda 
fuerza política. Muy por delante del PSC y también 
de ERC, que ha pasado a ser la cuarta fuerza. El 

futuro, en clave municipal, hace también posible 
políticas reales que solucionen los problemas reales 
del municipio. Las arcas de la Generalitat están 
esquilmadas. Las de nuestro municipio no estarán 
mucho mejor cuando en mayo ERC-LG y PSC tengan 
que hacer las maletas. El cambio en España ya ha 
empezado y lo ha hecho en Catalunya. Y Alella 
ha contribuido. Catalunya volverá a ser motor de 
España y su economía, y desde Alella seguiremos 
apostando por ese cambio. Los ciudadanos se lo 
merecen. Hay mucho que construir después de 
8 años largos de desgobierno desde la izquierda 
falsamente progresista. En España, en Catalunya 
y en Alella.

Javier Berzosa, 
regidor del grup municipal del PP
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GENT D’ALELLA Qui vol la Ronda del Baix Maresme?

L’actual projecte de Ronda del Baix Maresme no apor-
ta avantatges a la connectivitat i a la mobilitat local 
que compensin l’excessiu impacte ecològic i paisat-
gístic sobre Alella. De fet, no resolt gaires dels actu-
als problemes, més aviat en crea de nous. Quan les 
previsions de futur són d’estancament de la població i 
fins i tot de decreixement; quan hem de tendir al des-
cens de l’ús del vehicle privat, quan hem de millorar 
el transport col·lectiu i quan ja toca el rescat dels pe-
atges de l’autopista, arriba un projecte que més aviat 
sembla pensat per perpetuar el pagament a la C-32. 

Gent d’Alella pensa que aquesta Ronda planteja 
un excessiu consum de sòl (vinyes d’Alella sobre les 
que no s’han de construir ni cases, com vol ERC-
LG- ni grans vials, com pretén aquest projecte); su-
posa un impacte molt fort sobre el camí del mig; 
no respecta les reserves de sòl fetes al Pla General 
d’Ordenació Urbana d’Alella actualment vigent; pre-
senta uns radis a les corbes i unes dimensions a les 
rotondes desproporcionadament grans, i a sobre, 
Alella perd la connexió actual amb l’autopista.

Per això no volem aquesta Ronda del Baix Ma-
resme. Gd’A creu que s’ha d’eliminar la rotonda 
dibuixada a la sortida de l’actual peatge sobre la 
BP-5002 que envaeix quasi totalment la riera; mo-

dificar la gran rotonda sobre Rials i La Miralda, i re-
cuperar per a altres usos el sòl del peatge. S’hauria 
de crear un accés directe a l’autopista a la banda 
dreta de la riera, per resoldre els actuals col·lapses i 
sobre tot, resoldre la connexió amb la futura variant 
de la BP-5002 per millorar les connexions dins i 
amb els municipis veïns.

Podeu trobar pel poble veïns de la Plataforma 
Alella Mar recollint signatures contra la macro urba-
nització de La Serreta. Cal donar-les-hi suport i su-
mar-nos també a la oposició cívica a aquest projecte 
de Ronda: els arguments son en gran part coinci-
dents. Els nostres governants han de prendre bona 
nota: la ciutadania ha demanat un canvi de govern al 
país; el nostre poble, el demanarà també a Alella?

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

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

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Nou començament

Tel: 615 844 719
seresijm@alella.cat

De manera inapel·lable hem estat derrotats en les 
eleccions del 28-N. La derrota, des de diferents pers-
pectives, estava anunciada per les enquestes i, proba-
blement, la seva digestió va començar fa un temps. 
Les causes són, o poden ser tantes, també estaven 
cantades. Una és la crisi i les mesures d’ajustament 
del govern de l’Estat van mossegar durament els sec-
tors més febles dins els jaciments de vot socialista 
afegida la constatació de impotència del poder demo-
cràtic davant dels designis determinants dels poder 
financers globals. Una altra la desfeta de la sentència 
del TC que afectava a la pedra angular de l’evolució 
federal per fer-ne un estat plurinacional, pluricultural 
i lingüístic que ara s’esdevé poc menys que utòpic.  
Potser, no potser, segur, hagi estat la manca de cultura 
de coalició desvirtuada per la deriva mediàtica cap 
a la “informació de mercat” amb la seva secció del 
“conreu de l’escàndol”. Un simple esternut del govern 
d’entesa immediatament esdevenia una estrepitosa 
tronada. Això sí, passant de puntetes per aquells afers, 
importants i molt més escandalosos, que al “mercat” 
no interessa o amb l’excusa de que els tribunals deci-
diran algun dia. Dia que passa any que empeny. 

Ara i paral·lelament, toca un procés de refle-
xió serena i valenta i l’exercici d’oposició enèrgica 

i responsable per seguir enfortint el país i una vetlla 
permanent contra qualsevol intent de desmuntatge 
dels serveis públics atès que es un moment altament 
propici per alguns. No renunciem, ni per la història 
ni a mitjà termini, al valor de l’envergadura de l’obra 
de govern realitzada i gairebé desconeguda. Algun dia 
esdevindrà un capital polític a reivindicar sobre tot en 
lo social i especialment la dignitat, rigor i coherèn-
cia del company Montilla, lluny de patrimonialismes, 
gesticulacions i sorolls. Limitar a dir que el PSC s’ha 
trobat embarcat en una impossible batalla “contra 
els elements” seria escamotejar els propis errors que, 
er cert, hi han estat. Honestedat pròpia que en cal-
drà emprar per trobar els eixos del canvi, però sense 
adormi-s’hi ni equivocar-se atès que encara hi depe-
nen les esperances i interessos d’amples sectors pro-
gressistes per fer front a l’alternativa de centredreta.

Deia un líder alemany que el tret més característic 
del socialisme democràtic era “la seva capacitat de 
fer nous començaments”. Doncs d’això es tracta ara 
en el socialisme català mirar ensems futur i passat 
amb lucidesa col·lectiva i fidelitat als nostres valors.

Cal felicitar CiU pels resultats obtinguts i desit-
jar-li una presidència plena d’encerts per al be dels 
catalans i les catalanes. 



OFICINES MUNICIPALS
93 555 23 39 
De dl. a dv. de 8.15 a 14.45h (horari d’estiu)
Alcaldia 93 555 05 50

POLICIA LOCAL 
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. ESPAI D’ART I CREACIÓ
93 540 87 23

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

OFICINA DE TURISME (Riera Fosca, 2)
93 555 46 50

POLIESPORTIU ABELARDO VERA
93 540 19 93

SERVEIS SOCIALS 
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
93 555 82 05 / Dl. dc. dj. i dv. de 9 a 13h
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Propera estada de la deixalleria mòbil a Alella 
Del 7 al 12 de desembre (el dia 8 és festiu)
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.

Telèfons d’interès 

PLE ORDINARI DEL 29 DE JULIOL 2010 

Acords del ple

Aprovació del calendari de festes locals 2011. 
El Ple va aprovar establir com a festes locals per a l’any 
2011 els dies 7 de gener i 1 d’agost.
Aprovat per unanimitat
Aprovació del text refós de la modificació puntual del PGO 

de la Fàbrica de Pintures.
El Ple va aprovar el text refós de la modificació puntual del 
Pla General d’Ordenació Urbana del solar de l’antiga Fà-
brica de Pintures, que destina una part de la finca a acollir 
una promoció d’habitatge dotacional. Amb l’estudi d’encaix 
dels habitatges encarregat a la Diputació ja finalitzat, el do-
cument ajusta els paràmetres urbanístics i d’edificació del 
sector (número d’habitatges, superfície de l’àmbit i alçada 
reguladora de l’edifici) i incorpora les prescripcions de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona pel que fa a 

CALENDARI DEL CONTRIBUENT AGOST-DESEMBRE 2010 
Mercat municipaI (3r trimestre)  15.07.2010 a 15.09.2010

Mercat municipal (4r trimestre)  01.10.2010 a 02.12.2010

IBI (3ª fracció domiciliat ) 02.11.2010

IBI Rústica  03.09.2010 a 04.11.2010

Impost activitats econòmiques 03.09.2010 a 05.11.2010

FARMÀCIES DE GUÀRDIA: DESEMBRE

4, 5, 6 i 7 MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

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

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

18 i 19 GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

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

26  BERNAL  C/ El Masnou, 30 · 93 540 03 83
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). 

TAXIS

629 727 293

649 919 129

659 999 755

659 494 043
(adaptat) 

639 134 403

la qualificació del sistema viari del tram inferior del carrer 
Garrofers i a la separació mínima del nou volum amb la fin-
ca veïna situada a l’extrem de ponent de la parcel·la. 
Aprovat per unanimitat
Aprovació del Pla Local de Seguretat Viària 

El Pla, elaborat pel Servei Català del Trànsit, fa una anàlisi 
de la mobilitat i la sinistralitat al municipi i planteja un 
seguit d’accions a desenvolupar amb l’objectiu de reduir el 
25% l’accidentalitat d’aquí a 2012.
Aprovat per unanimitat
Adhesió a la Carta Internacional per Caminar.

El Ple va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Alella a la Carta 
Internacional per Caminar, un manifest a escala mundial de 
compromís i impuls de la mobilitat integral de les persones.
Aprovat per unanimitat

Inscripcions al cens electoral 
Si sou de Colòmbia, Equador, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú o Xile i voleu exercir el vostre dret a vot a les eleccions municipals del 22 de maig us podeu 
inscriure al cens electoral de l’1 de desembre de 2010 al 15 de gener de 2011. Per fer-ho, cal tenir autorització de residència a l’Estat espanyol, haver-hi residit 
legalment i ininterrompudament almenys durant els darrers 5 anys (3 en el cas de Noruega), estar empadronat al municipi on es vol votar i demanar la inscripció 
al cens electoral. Informeu-vos a l’Ajuntament.  
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Agenda d’activitats

Del 2 al 23 de desembre
Instants de Natura, fotografies de la biodiversitat als Països Catalans.
Les millors fotografies presentades a la cinquena edició del concurs de 
fotografia de l’ADENC.
Inauguració i taula rodona dijous 2 de desembre a les 20h.
Exposició amb motiu de l’Any Internacional de la Biodiversitat. 

Dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20.30h. Dissabtes i diumenges d’11 a 14h
Organitza: Ajuntament d’Alella  /  Més informació: www.alella.cat

‘Instants de Natura’ a Can Manyé

17.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Espectacle infantil. El grill Esteve i l’orquestra del bosc. A càrrec de 
Samfaina de colors. 
Organitza: Ajuntament d’Alella, amb motiu del 30è aniversari de la Biblioteca

Dimecres 15 de desembre

De 10 a 12.30h Riera Principal (Davant de la sortida de l’autopista)
3r Cros d’Alella. Prova atlètica integrada en el 3r Circuit de Cros del 
Maresme. Inscripcions al Poliesportiu fins al 14 de desembre. 
Organitza: Ajuntament d’Alella 

De 10 a 14h Rambla d’Àngel Guimerà i Porxada
Recollida de joguines per a Creu Roja i d’aliments per a Càritas.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

Diumenge 19 de desembre 

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Xerrada. 30 anys i un dia. A càrrec de l’escriptor Robert Saladrigas.
Organitza: Ajuntament d’Alella, amb motiu del 30è aniversari de la Biblioteca

Dimarts 14 de desembre

11h al bosc del Camí del Greny 
Jornada de treball comunitari per treure la fusta tallada del bosc. 
Gratuït i obert a tothom. Any Internacional de la Biodiversitat.
Organitza: Ajuntament d’Alella

De 10.30 a 14h i de 16 a 20h Can Lleonart
11è Vídeo Jove. Concurs de curtmetratges d’Alella. Projecció dels 
curts finalistes i lliurament de premis. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dissabte 11 de desembre

12h Oficina de Turisme 
Obertura del Punt d’Informació del Parc de la Serralada Litoral. 
Organitza: Consorci del Parc de la Serralada Litoral i Ajuntament d’Alella

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Espectacle/concert Veus de Llatinoamèrica. A càrrec de Lucho Roa, 
cantant popular xilè, autor, compositor i músic.
Organitza: Ajuntament d’Alella, amb motiu del 30è aniversari de la Biblioteca

De 17 a 18.30h Casal de Joves Can Gaza
Campionat de futbolí. Gratuït. Inscripció prèvia al 93 540 85 17.
Organitza: Ajuntament d’Alella

20h Plaça d’Antoni Pujadas
Sortida al teatre Borràs Pel davant i pel darrere. En autocar. Sòcies: 
25€. No sòcies: 35€.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Divendres 17 de desembre

Fira de Nadal
Dissabte 18
De 9 a 20h Rambla d’Àngel Guimerà i Porxada
Fira d’Artesans

D’11 a 14h i de 16.30 a 19.30h Plaça de l’Ajuntament
Activitat infantil. Inflable per als més petits

D’11 a 14h i de 16 a 18h Pati de Can Lleonart
Taller de pessebres. Ajuda’ns a fer el pessebre del poble. Obert a 
tothom. Podeu portar ampolles de plàstic petites per fer les figures, 
cotó, branques, llana i d’altres materials que puguin ser útils per fer 
el pessebre que estarà instal·lat al pati de Can Lleonart durant les 
festes nadalenques. 

Diumenge 19 de desembre
De 9 a 15h Rambla d’Àngel Guimerà i Porxada
Fira d’Artesans

D’11 a 14h Plaça de l’Ajuntament
Activitat infantil. Inflable per als infants

20h Can Manyé, espai d’art i creació 
Inauguració de l’exposició Instants de Natura i taula rodona Passat, 
present i futur de la biodiversitat a la Mediterrània, a càrrec del geò-
leg Isaac Casanovas i el biòleg Xavier Ferrer.
Acte amb motiu de l’Any Internacional de la Biodiversitat.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 2 de desembre

18.30h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Presentació del llibre de cuina Las 69 recetas más afrodisiacas de 
la cocina vegetariana de l’autora alellenca Maria Pilar Ibern Gavina.  
Piscolabis seductor en acabar l’acte.
Organitza: Ajuntament d’Alella, amb motiu del 30è aniversari de la Biblioteca

Dijous 16 de desembre

De 10 a 14 i de 17 a 20h Rambla d’Àngel Guimerà i Porxada
Recollida de joguines per a Creu Roja i d’aliments per a Càritas.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella 

11.30h Poliesportiu Municipal
Exhibició de gimnàstica rítmica, fit kid i patinatge de l’EIE.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dissabte 18 de desembre

17h Casal de la Gent Gran Can Gaza
Tertúlia. Alimentació saludable quan ets gran. A càrrec del Col·legi de 
Farmacèutics de Barcelona. En acabar s’oferirà un berenar.
Organitza: Ajuntament d’Alella i Diputació de Barcelona

Dimarts 21 de desembre

21.30h Casal d’Alella
Sopar i ball de Cap d’Any. A partir de les 23.30h cotilló i ball de Cap 
d’Any. Informació i reserves al Casal d’Alella o a www.casalalella.cat
Organitza: Casal d’Alella 

Divendres 31 de desembre

D’11 a 14h Plaça de l’Ajuntament
Patge Reial. Recollida de les cartes per als Reis d’Orient.
Organitza: Ajuntament d’Alella  

Diumenge 2 i dilluns 3 de gener

18.30h Inici passeig dels Germans Aymar i Puig
Cavalcada de Reis. Recorregut: Passeig dels Germans Aymar i Puig, 
Riera Principal, Rambla d’Àngel Guimerà fins a les Heures, Torrent 
Vallbona, Empedrat del Marxant i Plaça de l’Ajuntament.
Organitza: Ajuntament d’Alella  

Dimecres 5 de gener

9h Casal d’Alella
21è Obert de Dòmino del Maresme. Més informació 93 555 43 54.
Organitza: Casal d’Alella i Federació Catalana del Dòmino per Parelles 

Dimecres 8 de desembre




