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El pressupost municipal per a 2010 
supera els 14,5 milions d’euros 

Nou servei de transport a demanda per 
a gent gran i discapacitats

‘Espais de Poesia’ convertirà Alella en 
territori poètic, del 15 al 25 d’abril

L’escola es fa gran 
Comencen les obres de l’esperada ampliació de l’Escola Fabra. 
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Aquest és l’import del pressupost municipal d’enguany, el 
més alt de la història.

La xifra no amaga, però, el gran esforç de contenció de la des-
pesa que ha dut a terme el govern, així com l’estalvi aconse-
guit en algunes de les despeses estructurals més importants. 
Tot plegat ha permès d’incrementar els recursos d’una regido-
ria estratègica com Turisme i Promoció Econòmica, i d’àrees 
absolutament prioritàries com Serveis Socials i Obres Públi-
ques. Fet i fet, serà l’any que destinarem més recursos propis 
a inversions: 680.000 euros d’un total de 4,6 milions.

La principal obra de l’any és l’ampliació de l’escola Fabra 
del Bosquet, que ascendeix a 3,4 milions d’euros. El fet de 
gaudir de bona salut econòmica gràcies a la cancel·lació del 
deute heretat el 2003 ens ha permès de finançar el projecte 
des del municipi i suplir la Generalitat en les seves compe-
tències, amb el compromís que retornarà els diners a partir 
de 2011. 

Voldria destacar també una altra mesura per la significació i 
la incidència social que pot tenir. Es tracta del servei de trans-
port a la carta per a gent gran i persones discapacitades.

Altre cop, l’Ajuntament d’Alella torna a ser capdavanter. La 
iniciativa és possible gràcies a la col·laboració i la implicació 
del col·lectiu local de taxistes, i consisteix a oferir un servei 
de transport a la carta per anar de casa a l’autobús i als prin-
cipals equipaments de la població, i viceversa. I tot, després 
de fer la reserva telefònica o via telemàtica amb antel·lació 
suficient, i per un cost a l’usuari de tan sols 2 euros.

Enguany, l’Ajuntament dedicarà 270.000 euros al transport 
públic, més que mai. A les línies de bus i al servei de com-
partir cotxe, s’afegeix ara aquesta nova aposta pel transport 
de proximitat, l’accessibilitat a determinats veïnats i serveis 
bàsics, i la cohesió social i urbana del municipi. 

Travessem moments que no són gens fàcils, però és en aques-
tes circumstàncies quan cal fer apostes decidides. I cal que 
tots plegats, ciutadania i Ajuntament, anem de la mà per fer 
d’Alella un poble millor on viure i relacionar-se.
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Fem l’escola més gran i millor    
···································································································
Comencen les obres d’ampliació que han de resoldre una reivindicació 
històrica del municipi. 
···································································································

Comença el compte enrere. Amb l’acte 
simbòlic de col·locació de la primera 
pedra, l’Ajuntament va donar el passat 
dissabte 27 de febrer el tret de sorti-
da de l’inici de les obres de l’esperada 
ampliació de l’Escola Fabra, que ha de 
resoldre una reivindicació històrica del 
municipi i que arriba tot just en el mo-
ment que l’escola celebra el seu 75è 
aniversari. 

L’Ajuntament va aconseguir l’any 
passat avançar l’execució de les obres, 
que són competència de la Generalitat, 
per tal de resoldre al més aviat possible 
les mancances endèmiques que pateix 
aquest centre, que té l’alumnat repartit 
en tres edificis separats. Així, el consis-
tori s’ha encarregat de l’adjudicació de 
les obres i finançarà el projecte, amb el 
compromís que la Generalitat li retor-
narà els diners el 2011. 

El projecte preveu l’ampliació de la 
superfície de l’escola del Bosquet i la 
redistribució dels espais per tal d’aco-
llir dues línies d’infantil i primària en el 
mateix recinte. Les obres van comen-
çar a primers de març i es preveu que 
estiguin enllestides el primer trimestre 
de 2011.  

Durant l’acte de col·locació de 
la primera pedra, l’alcalde d’Alella, 
Andreu Francisco, va remarcar que 

“l’educació ha estat i és una prioritat 
per al govern local i prova d’això és que 
al llarg d’aquest mandat s’hauran in-
vertit 9 milions d’euros en equipaments 
escolars: la llar d’infants municipal, la 
nova escola de la Serreta i l’ampliació 
de l’Escola Fabra”. L’alcalde va agrair 

Les cinc fases de l’obra 

Els treballs es faran en cinc fases, que han estat programades per reduir al màxim els efectes sobre el 
funcionament del centre i tenint present el calendari escolar. 

La primera fase, que s’està executant, contempla l’excavació del terreny, l’enderroc dels elements exteriors 
i la instal·lació de maquinària i material d’obra i de gestió de residus. La segona fase és la construcció del 
nou edifici de dues plantes on s’ubicaran la biblioteca, la cuina, el menjador, el gimnàs i els vestidors. Es 
protegirà tot el perímetre de l’obra i s’instal·laran pantalles per evitar que es produeixen sorolls i brutícia. 

Un cop enllestida la nova edificació, es procedirà a la reforma de l’edifici existent i la redistribució d’espais, 
deixant per al final els treballs que han de reconvertir  la cuina i els menjadors actuals en aules i sales.  Per 
últim es farà la urbanització de l’entorn, la pista poliesportiva, els accessos definitius a l’escola, l’enjardina-
ment, els espais comuns i la instal·lació del mobiliari urbà. 

 L’Ajuntament va donar el 27 de febrer el tret de sortida a l’ampliació de l’escola amb la col·locació de la primera pedra. 

el treball realitzat per tota la comunitat 
educativa del centre, “que ha permès 
assolir aquesta fita”. 

El mateix agraïment va fer la direc-
tora de l’escola, Maria Jesús Aunós, 
que va remarcar la importància de les 
obres, ja que “el camí ha estat llarg i 
costós”. Aunós va destacar que, tot i 
les dificultats, l’escola ha mantingut 
una qualitat educativa d’excel·lència i 
“a partir d’ara ho podrem fer amb més 
motiu perquè tindrem una escola unifi-
cada”, va concloure.

  
Les famílies també hi participen 
Alumnes, pares i mares, professors i 
mestres van participar en l’inici simbò-
lic d’unes obres que esperaven impa-
cients. Després de col·locar la primera 
pedra, els infants s’ho van passar d’allò 
més bé participant en una gimcana de 
jocs de cucanya animada per la com-
panyia Rovell d’Ou.
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El pressupost municipal de 2010
supera els 14,5 milions d’euros

El Ple municipal va aprovar el 25 de fe-
brer el pressupost de l’Ajuntament,  que 
enguany ascendeix a 14.544.537€. 
Les partides destinades a inversions 
superen els 4,6 milions d’euros, de 
les quals cal destacar els prop de 3,4 
milions -procedents d’una operació de 
crèdit- per a l’avançament de l’amplia-
ció de l’Escola Fabra. Aquesta actuació 
ja estava contemplada en el pressupost 
de 2009, però repercutirà en els comp-
tes d’enguany ja que les obres tot just 
acaben de començar. 

CiU i PP van presentar al·legacions 
al pressupost, que van ser desestima-
des en un Ple extraordinari celebrat el 
19 març, un cop finalitzat el termini 
d’exposició pública dels comptes. Tot i 
que s’ha compromès a estudiar alguna 
proposta de millora de la comunicació, 
el govern va desestimar les propostes  
i objeccions perquè no tenien caràcter 

tècnic, sinó polític i com a tals ja ha-
vien estat debatudes en les comissions 
informatives i en el Ple del 25 de febrer. 
Al final, el pressupost es va aprovar 
amb els vots a favor d’ERC+LG, PSC i 
COR i en contra de CiU, PP, i Gd’A.

···································································································
Els comptes municipals es van aprovar amb els vots favorables 
d’ERC+LG, PSC i COR i els vots en contra de CiU, PP, i Gd’A. 
···································································································

Detalls del pressupost

El pressupost municipal de 2010 ascendeix a 14.544.537€, un 5,3% més que el 2009.

De les 22 regidories, 15 redueixen els seus recursos. 

Les principals inversions per a 2010 són l’ampliació de l’Escola Fabra, la urbanització del barri de Cal Vell 
i l’obertura i construcció d’un nou vial i zona d’aparcament vinculat a l’escola de la Serreta.

S’incrementen els recursos destinats a Serveis Socials, Promoció econòmica, Mobilitat i Obres Públiques. 

L’Ajuntament destina 1,1 milions d’euros a seguretat ciutadana, la qual cosa representa el 25% del seu 
personal i el 12% dels seus recursos corrents. 

Es manté el compromís de destinar el 0,7% per a cooperació internacional.

Prop del 15% de les inversions -680.000 euros- es pagaran amb recursos propis de l’Ajuntament. 

La gestió dels residus -recollida, transport i tractament- costa 674.000€ i es preveu ingressar 560.000€ 
per la taxa de residus.  

Des de 2003 a 2009 l’Ajuntament ha reduït endeutament de 4 milions a només 21.000 euros. 

El 2011 la Generalitat abonarà a l’Ajuntament la major part dels diners del préstec per a l’ampliació de 
l’escola Fabra.

L’Estat redueix el 9% la seva aportació provisional als ajuntaments. Es preveu que el 2011 les  
participacions estatals baixin encara més i els municipis hagin de tornar part dels diners a l’Estat.

A què es destinen cada 100€ 
del pressupost ?

Obres públiques

Manteniment del municipi

Serveis generals 

Seguretat ciutadana

Serveis socials i sanitat 

Promoció cultural i festes

Gestió de residus

Urbanisme i medi ambient

Educació

Promoció econòmica i turisme

Mobilitat i transport públic

Promoció de l’esport

Joventut

Comunicació i informació 

Noves tecnologies 

Cooperació internacional

Subvenció a entitats

34,13 €

15,62 €

12,11 €

8 €

4,75 €

4,72 €

4,63 €

3,74 €

2,47 €

2,2 €

2 € 

1,83 €

1,11 € 

1,08 €

0,95 €

0,36 € 

0,32 €

Repartiment de despeses

Serveis: 
5.125.176€ / 35,23%
Inversions: 
4.644.562€ / 31,93%
Personal: 
4.081.618€ / 28,06%        
Subvencions: 
590.481€ / 4,07%  
Préstecs: 
67.000€ / 0,46% 
Actius i passius financers: 
35.700€ / 0,24%

Serveis: 
5.125.176€ 
35,23%

Inversions: 
4.644.562€ 
31,93%

Personal: 
4.081.618€
28,06%       
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Origen de les inversions
679.250 €
27.500 €
50.000 €

3.398.812 €
489.000 €

L’Ajuntament destinarà 4,6 milions a inversions

Més recursos per a obra pública i Serveis Socials  

Origen dels ingressos
Impostos  directes
Crèdit
Taxes, preus públics i altres ing.
Participació tributs de l’Estat
Transf. Generalitat, Diputació i CCM
Contribucions especials
Subvenció Diputació 
Impostos indirectes
Ingressos extraordinaris Estat
Ingressos patrimonials 
Subvenció Generalitat

5.546.800 €
3.398.812 €
1.667.700 €
1.468.000 €

773.951 €
489.000 €
377.500 €
360.000 €
295.574 €
99.200 €
50.000 €

ADMINISTRACIÓ 

GOVERNACIÓ

MANTENIMENT 

SANITAT

HISENDA

URBANISME

TERRITORI I MEDI AMBIENT

EDUCACIÓ

CULTURA

TURISME

JOVENTUT

Regidories Total 2010

 1.226.483 € 

1.162.846 €

2.271.947 €

62.458 €

461.896 €

319.313 €

899.353 €

360.386 €

588.972 €

241.900 €

160.915 €

SERVEIS SOCIALS

MOBILITAT

COMUNICACIÓ

PROMOCIÓ ECONÒMICA

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

ESPORTS

FESTES POPULARS

OBRES PÚBLIQUES

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ALCALDIA

NOVES TECNOLOGIES

Regidories Total 2010

627.807 €

289.800 €

157.022 €

78.664 €

53.000 € 

265.431 €

97.600 €

4.963.612 €

47.000 €

69.832 €

138.300 €

A més de l’ampliació de l’Escola Fa-
bra, entre les inversions previstes en el 
pressupost destaquen les obres d’urba-
nització de Can Vell. L’Ajuntament hi 
destinarà 163.000€, que se sumaran 
als 489.000€ procedents de les contri-
bucions especials dels residents. 

Cal remarcar també la construcció 
del vial i l’espai d’aparcament vinculats 
a la nova escola pública de la Serre-
ta, que es preveu finançar amb una 
aportació de 375.000€ en dos anys;  
les obres de condicionament del celler 
i l’aula de pràctiques per als alumnes 
del curs de Grau Superior de gestió co-
mercial i màrqueting enològic de la Ma-
sia de Can Magarola, amb una iversió 
de 60.000€ per a enguany; així com 
l’obertura de l’Oficina d’Atenció Ciuta-
dana a la planta baixa de l’Ajuntament, 
amb un inversió total de 75.000€ 
-dels quals 53.000 seran sufragats 

per l’Ajuntament i 19.700 a través 
d’una subvenció de la Diputació de 
Barcelona-; i les obres de pavimentació 
del nucli de Vallbona, amb una despe-
sa total de 78.000€ -28.000 a càrrec 
de l’Ajuntament i 50.000 subvencio-
nats per la Generalitat-, entre d’altres 
actuacions de menor quantia.

Més inversió amb fons propis
L’alcalde d’Alella, Andreu Francisco, 
ha remarcat que enguany es destina-
ran més recursos propis a inversió pel 
fet que l’any passat es van acabar de 
pagar els crèdits històrics que el mu-
nicipi tenia pendents. Dels 4,6 milions 
d’euros previstos d’inversió, 680.000€ 
procediran de les arques municipals, la 
qual cosa suposa un augment conside-
rable, ja que el 2007 els recursos pro-
pis destinats a inversió no van arribar a 
150.000€.

Per primera vegada s’imputa a cadascuna de les regidories les despeses salarials del personal muni-
cipal que hi té adscrit, a més de les despeses dels serveis. 

Recursos propis
Subvencions Diputació
Subvencions Generalitat
Crèdit
Contribucions especials

Entre les regidories que veuen augmen-
tada la seva consignació es troben les 
de Serveis Socials, Obres Públiques,  
Promoció econòmica i Mobilitat, amb 
l’objectiu de fer front a les necessitats 
derivades de la conjuntura econòmica, 
potenciar l’activitat econòmica amb 
el desenvolupament turístic i reforçar 
l’aposta del municipi per la millora del 
transport públic, així com el manteni-
ment i millora dels equipaments i la via 
pública.  

La regidoria de Serveis Socials pas-
sa de 301.000 a 389.000€ (sense 
incloure les despeses salarials); Obres 
Públiques s’apropa als 5 milions; Tu-
risme passa dels 34.000€ de l’exercici 
anterior als 241.000€ d’enguany, i Mo-
bilitat incrementa en més de 45.000€ 
les despeses previstes, amb una dota-
ció de 290.000€. 

······················································································································································
Entre les actuacions programades hi ha l’obertura de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

······················································································································································
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Acord sobre mobilitat al Maresme

Nou servei de transport públic ‘a la carta’

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

El Ple del Consell Comarcal va aprovar 
el 16 de març el document Propostes 
per a la Mobilitat del Maresme, amb 
els vots favorables de PSC, CiU i ERC, 
l’abstenció del PP i el vot en contra 
d’ICV.

El document, que ha estat elabo-
rat conjuntament per la Comissió de 
Mobilitat del Consell Comarcal i el De-
partament de Política Territorial i Obres 
Públiques, contempla millores en el 
transport públic, com ara l’augment de 
la capacitat de la línia de Rodalies; el 
desplaçament de la via cap a l’interior 
al Baix Maresme; la creació d’un carril 
bus a la C-31 entre Montgat i Barcelona 
i serveis de transport amb connexió di-

recta entre Barcelona i els pobles del 
Baix Maresme que no tenen tren. 

L’acord inclou el compromís de 
començar a aplicar bonificacions als 
peatges de la C-32 per als usuaris del 
Maresme a partir del segon semestre 
de 2010. Així, al peatge de Vilassar de 
Dalt s’aplicarà una bonificació acumu-
lativa els dies feiners que serà del 20% 
per als vehicles ecològics, del 20% per 
als vehicles amb 3 o més ocupants i 
del 25% per aquells usuaris que realit-
zin més de 16 viatges al mes de dilluns 
a divendres. Les bonificacions es poden 
acumular, de manera que els vehicles 
que compleixin tots els requisits poden 
a obtenir descomptes del 65%.

Més de 1.200 persones voten 
electrònicament a Alella 
Alella va posar a prova el 28 de 
febrer el sistema de vot electrònic 
durant la jornada de la consulta 
popular sobre la independència. La 
iniciativa, impulsada per Decidim.
cat, l’Ajuntament i la plataforma 
Alella Decideix, va permetre que 
1.253 ciutadans utilitzessin aquest 
sistema. Per fer-ho, es va facilitar 
un codi pin a tots els participants. 
La resta de votants, fins al total de 
1.423 vots emesos, ho van fer de 
forma anticipada mitjançant el sis-
tema tradicional d’urnes i paperetes. 
La participació va ser del 17,87%: 
1.265 persones (88,90%) es van 
inclinar pel sí i 116 (8,15%) van 
dir no. Es van registrar 31 vots en 
blanc (2,18%) i 11 nuls. 

L’Ajuntament, amb la col·laboració dels 
col·lectiu local de taxistes, posarà en 
marxa aquest mes un servei públic de 
transport a demanda per a les persones 
empadronades a Alella majors de 65 
anys o que tinguin reconegut un grau 
de minusvalidesa superior al 33%. 

El nou servei entrarà en funciona-
ment el proper 15 d’abril i té com a 
objectiu facilitar la mobilitat i l’acces-
sibilitat des de tots els veïnats als ser-
veis bàsics, davant de les limitacions 
orogràfiques i competitives per fer ar-
ribar a tot arreu el transport públic de 
busos. 

Per desplegar la iniciativa, l’Ajunta-
ment i els taxistes amb llicència mu-
nicipal van signar el 24 de març un 
conveni que en regula les condicions. 

L’acord estableix un cost unitari de 6€ 
per cada trajecte, amb independència 
de la durada o la distància recorregu-
da. L’Ajuntament assumirà 4€ per cada 
servei realitzat, degudament acreditat, 
de manera que els usuaris només hau-
ran de pagar 2€ al taxista.

El servei es prestarà de dilluns a 
divendres -no festius- de 7 a 20h, i 
cobrirà la recollida de l’usuari al seu 
domicili -o el lloc indicat en el moment 
d’efectuar la reserva- i el seu trasllat 
a algun dels següents equipaments: 
Centre de Salut, comissaria de la Po-
licia, Mercat Municipal, Casal d’avis i 
Complex esportiu municipal, a més de 
qualsevol de les parades de bus. El ser-

Compartir cotxe
Un total de 80 persones d’Alella van compartir 
cotxe l’any passat a través del portal http://
alella.compartir.org, la qual cosa representa 76 
vehicles menys que han deixat de circular cada 
dia per Alella i 49,17 tones de CO2  que s’han 
deixat d’emetre a l’atmosfera. 

vei també es prestarà en sentit invers 
amb una sola limitació: d’acord amb la 
Llei del Taxi de Catalunya, es podrà fer 
ús d’aquest servei per anar a la parada 
de bus del port esportiu, però no per 
tornar-ne ja que no es poden recollir 
clients dins d’un altre municipi. 

El servei admet la compartició de 
vehicle; és a dir, que dues o més perso-
nes es posin d’acord i viatgin pel mateix 
preu. Per utilitzar el servei, cal efectuar 
la corresponent reserva a l’Ajuntament, 
per telèfon -de dilluns a divendres, 
de 9 a 14h- o per correu electrònic 
(sostenibilitat@alella.cat), amb la ma-
jor antelació possible o, com a mínim, 
el dia anterior a la demanda d’ús. 

······················································································································································
És exclusiu per a persones discapacitades i majors de 65 anys, i té un cost per a l’usuari de 2 euros.

······················································································································································
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Alella s’emblanquina  
La nevada del 8 de març va canviar 
per unes hores el paisatge alellenc i va 
obligar l’Ajuntament a prendre mesu-
res extraordinàries per minimitzar els 
efectes del temporal sobre la població. 
Els serveis municipals es van reforçar 
per retirar la neu de la via pública i fa-
cilitar l’accés de vehicles i vianants. 

Com a conseqüència de les des-
trosses causades als arbres i davant 
del risc latent de trencament i caigu-
da de branques de grans dimensions, 
l’Ajuntament recomana als ciutadans 
no transitar pels boscos i masses ar-
bòries de la població i, en tot cas, fer-
ho sempre per zones aclarides i pistes 

forestals d’amplada suficient. Segons 
l’informe realitzat pel Consell Comarcal 
i la Federació d’Agrupacions de Defen-
sa Forestal del Maresme, les nevades 
i ventades han provocat desperfectes 
en el 54% dels boscos de la comarca. 
La valoració de danys ascendeix a 36 
milions d’euros. 
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Supervisió de visualització dels 
preus als aparadors comercials
L’Ajuntament durà a terme durant 
els mesos d’abril i maig una cam-
panya de supervisió de visualització 
de preus per recordar els comerci-
ants l’obligació de posar els preus 
dels productes exposat als apara-
dors de forma que siguin fàcilment 
visibles per als consumidors. S’ha 
enviat una carta a tots els comer-
ciants que disposen d’aparador en 
què se’ls recorda aquesta obliga-
ció. A més, un agent inspector de 
via pública visitarà els comerços 
per supervisar la visualització dels 
preus.

La innovació centra la IV 
Trobada de Noves Experiències 
Empresarials 
La IV Trobada de Noves Experiències 
Empresarials tractarà el tema de la 
innovació com a filosofia d’empresa, 
a partir de l’experiència de Perspec-
tiva, empresa de serveis d’Alella. La 
sessió és gratuïta, és farà el 16 d’abril 
a Can Lleonart a les 9h i està adreça-
da a empresaris i emprenedors. 

Festa d’exalumnes del Fabra
Dins dels actes de celebració del 
75è aniversari de l’Escola Fabra, el 
15 de maig s’ha programat una fes-
ta d’exalumnes del centre, oberta 
també a exprofessors i personal do-
cent. Es farà a l’escola del Bosquet 
a partir de les 17h i inclou una ex-
posició de fotografies i records, una 
botifarrada i un concert. L’escola 
del Poble també romandrà oberta 
de 17 a 19h.

Noves sessions del DNI electrònic 
L’oficina mòbil del DNI torna a 
Alella el 20 d’abril i el 4 i 18 de 
maig per tramitar el carnet electrò-
nic. Cal apuntar-se prèviament a la 
Policia Local (93 555 24 12).

La Diputació, en col-
laboració amb els ajun-
taments i els mercats 
municipals, convoca la 
segona edició del con-
curs de receptes culinà-
ries de la demarcació de 
Barcelona, elaborades 
pels clients i les clien-
tes dels mercats i amb 
l’objectiu de donar a 
conèixer receptes eco-
nòmiques, saludables i 
a l’abast de tothom, a través de plats i 
productes típics de cada municipi o del 
seu entorn.

La campanya culminarà amb l’edi-
ció del segon llibre de cuina Del mer-
cat a la taula, que recollirà els plats i 

postres guanyadors del 
concurs. 

A la primera edició, 
que es va fer el 2008, 
les dues receptes gua-
nyadores d’Alella van 
ser el salmó bons amics 
de Marisol Vilà i el co-
nill de tardor de Maria 
Cristina Alberdi. 

Per participar-hi cal 
escriure les receptes i 
les dades personals a la 

butlleta retallable que trobareu al Mer-
cat Municipal i dipositar-la a la bústia 
-que també trobareu al mateix mercat- 
abans del 29 de maig. 

Més informació a www.diba.cat/
delmercatalataula.

···································································································
Les receptes s’han de lliurar abans del 29 de maig.

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

Nova edició ‘Del mercat a la taula’

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

Alella es promociona a Alimentària 

Les iniciatives per fomentar l’enotu-
risme al territori de la DO Alella van 
ser presents al saló Alimentària de 
Barcelona, una de les principals pla-
taformes de difusió internacionals del 
món del vi i la gastronomia. L’alcalde 
d’Alella, Andreu Francisco, va exposar 
el futur de l’enoturisme al territori en 
el marc d’una conferència sobre rutes 
d’enoturisme a Catalunya organitzada 
dins del programa de tast i conferèn-
cies de la fira. Els projectes de pro-
moció de la DO Alella van compartir 
taula amb les iniciatives turístiques de 

la DO Empordà i la DO Priorat. L’alcal-
de va explicar els objectius del futur 
Consorci DO Alella, que constituiran 
properament 15 dels 18 ajuntaments 
i el Consell Regulador de la DO, i va 
anunciar algunes de les iniciatives que 
s’estan treballant per atreure visitants 
al territori i donar a conèixer els vins, el 
patrimoni i el paisatge de la zona. 

El Consorci tindrà la seva seu a 
Alella i una de les seves principals fun-
cions serà desenvolupar les accions 
d’un Pla de Foment que s’està elabo-
rant. 

···································································································
L’alcalde va exposar els projectes d’enoturisme del territori DO.

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

L’alcalde d’Alella amb el Director General de l’Incavi i els ponents d’enoturisme de les DO Priorat i Empordà.

Fe d’errades 
Per un error d’edició, l’escrit del grup mu-
nicipal de CiU d’El Full de març informava 
que “tenim un 23% de famílies que viuen 
al llindar de la pobresa” quan havia de dir  
“tenim 23 famílies que viuen al llindar de 
la pobresa”. 
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Cursos de primavera a Can Lleonart 

Deu dies de poesia, música i creació literària 

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

El 6 d’abril es va obrir el termini per fer 
les inscripcions als cursos i tallers de 
Can Lleonart. A les propostes del tri-
mestre anterior se n’hi afegeixen d’al-
tres més refrescants i coloristes com el 
taller de cuina vegetariana creativa o el 
que ens ensenyarà a tenir cura de l’hort 
i aprendre els tractaments que reque-
reix cada varietat. Les tres sessions del 
Club de Tast  -programades per als dies 
13, 20 i 27 de maig- tractaran sobre 
els vins blancs elaborats amb bóta, les 
diferents elaboracions dels vins negres 
i les diferències entre cava i xampany. 

Cuinar amb un robot, confeccionar 
bosses de roba, descobrir com fer foto-
grafies amb llum natural, conèixer els 

programes informàtics d’edició d’imat-
ges i les nocions bàsiques per editar 
vídeos són altres de les novetats. Tam-
bé s’estrenen els cursos de les merave-
lles de Síria i Jordània i com millorar 
la comunicació i les habilitats socials 
per afavorir la resolució de conflictes, a 
més dels tallers pràctics d’astronomia i 
de conversa en francès. 

Nou bloc
Can Lleonart ha obert un bloc on po-
deu fer els vostres suggeriments i 
propostes: www.canlleonart.blogspot.
com. Trobareu tota la informació sobre 
els cursos i les activitats del trimestre a 
a www.canlleonart.com.

La XXV Mostra Literària rep 171 
treballs de prosa i poesia
Un total de 171 treballs (124 en 
prosa i 47 en poesia)  s’han pre-
sentat a la fase local de la XXV 
Mostra Literària del Maresme. Al 
lliurament de premis, que es farà el 
18 d’abril a Can Lleonart dels actes 
d’Espais de Poesia, les orquestres 
municipals d’Alella i la coral de 
l’escola Ressò interpretaran alguns 
dels textos guanyadors de l’edició 
anterior, musicats per Emili Cuen-
ca, director del projecte Alella viu 
la música. L’acte compta amb la 
col·laboració de l’actriu Mariona 
Casanovas, del guitarrista Narcís 
Perich i de la pianista Elisa Subi-
etas.

Punts de llibre a la Biblioteca 
La Biblioteca ha convocat un con-
curs de punts de llibre coincidint 
amb el Dia Internacional del Llibre 
Infantil, que se celebra el 2 d’abril.  
Els guanyadors es donaran a conèi-
xer el dia 12 d’abril i els punts pre-
sentats s’exposaran a la Biblioteca 
del 14 al 28 d’abril. 

Alella es convertirà durant deu dies 
en un municipi poètic i de creació li-
terària en la tercera edició d’Espais de 
Poesia. La cita cultura de primavera 
ofereix enguany una programació que 
sobrepassa el llenguatge poètic, literari 
i musical de les dues edicions anteriors 
per incorporar el llenguatge de les arts 
visuals a través de l’exposició El sig-
ne poètic, de l’artista Abdó Martí. La 
mostra s’inaugura divendres 16 d’abril 
a les 20h i estarà oberta fins al 16 de 
maig a Can Manyé.

Espais de Poesia arrenca dijous 15 
d’abril amb un recital del poeta me-
norquí Ponç i Pons al Club de lectura 
de la Biblioteca. Serà una de les cites 
literàries importants, però n’hi haurà 
d’altres, com el recital de poetes del 

···································································································
Alella s’omplirà d’activitats literàries i culturals del 15 al 25 d’abril en la 
tercera edició d’Espais de Poesia.  

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

Maresme, que oferirà una panoràmica 
de la poesia maresmenca dels darrers 
anys; la presentació del llibre Teixeixo 
cortines d’aire, guanyador del premi 
Alella Maria Oleart 2009, o l’espec-
tacle de vi i poesia del poeta Eduard 
Miró. 

La poesia musicada tindrà un pa-
per destacat amb propostes com el 
concert de la Coral Polifònica Alella al 
celler Alta Alella; l’espectacle Taverna 
de poetes de Santi Arisa, o els ritmes 
de la Mediterrània de Mirna, que posa-
ran melodies a les estrofes dels millors 
poetes catalans. Poetes que també són 
font d’inspiració d’altres propostes com 
l’espectacle infantil Bon profit Miquel, 
amb textos de Martí Pol, o l’itinerari 
Geografies i poemes, un recorregut, 

conduït per la poeta Anna Maluquer, 
per indrets emblemàtics del municipi i 
acompanyat de textos de poetes i lite-
rats que viuen o han viscut en aquesta 
terra. Més informació a www.alella.cat 
o a www.espaisdepoesia.cat.
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Apunta’t a la caminadaTrial infantil a la Riera 
El tram baix de la Riera Principal 
acollirà diumenge 25 d’abril el 
quart Mini Trial Infantil d’Alella, per 
a nens i nenes de 3 a 12 anys. Cal 
portar moto, casc i proteccions i 
inscriures’hi abans del 22 d’abril al 
Poliesportiu.

Concurs de la imatge 
gràfica de la Festa de la Verema
S’ha convocat el concurs per triar 
la imatge gràfica de la Festa de la 
Verema d’enguany. Les propostes 
s’han de lliurar abans del 20 de 
maig a l’oficina de Promoció Eco-
nòmica i Turisme. Consulteu les 
bases a www.alella.cat.

El cartell de Festa Major 
s’escollirà per votació popular 
L’Ajuntament ha obert la convoca-
tòria del concurs del cartell de la 
Festa Major, que serà escollit per 
votació popular entre cinc propos-
tes seleccionades per un jurat. Els 
treballs s’han de presentar abans 
del 13 de maig a Can Lleonart. 
El guanyador rebrà un premi de 
500€. Consulteu les bases a www.
alella.cat. 

Tipografies alellenques 
Sandra Serrahima, Toni Garcia i 
Júlia Servera van ser els guanya-
dors dels premis del concurs de fo-
tografies de lletres d’impremta que 
es van lliurar el 27 de març a Can 
Manyé. Al concurs s’han presentat 
una vuitantena de fotografies. 

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

Les propostes del Casal de Joves 

Per cinquè any consecutiu els veïns i 
veïnes d’Alella, Teià i El Masnou po-
dran passejar junts pel territori que 
comparteixen en la V Caminada dels 
Tres Pobles programada per al 2 de 
maig. A més de practicar esport, els 
participants podran gaudir de la natura 
i compartir una bona estona d’esbarjo 
a l’aire lliure amb altres caminants de 
totes les edats. L’any passat es van ani-
mar a fet el recorregut prop de 1.200 
persones. 

Són uns 10 quilòmetres de recor-
regut aproximat des dels punts de sor-

tida de cada municipi fins arribar al 
Coll d’en Pau Arenas, a l’esplanada de 
l’antic camp de tir. Allà s’oferirà un es-
morzar gratuït. 

Com en les edicions anteriors, els 
caminants es trobaran a les 9h als 
punts fixats per a la sortida: El Bos-
quet (davant de l’IES Alella), la Plaça 
Ramon i Cajal del Masnou i el Polies-
portiu El Cim de Teià. 

La caminada és gratuïta però cal 
inscriure-s’hi abans del 29 d’abril al 
poliesportiu o bé per internet. Més in-
formació a www.alella.cat

Fotografia guanyadora, de Sandra Serrahima. 

El Casal de Joves Can Gaza ofereix 
aquesta primavera noves propostes per 
animar els joves a fer activitats apropi-
ades per a aquesta època de l’any. Una 
de les novetats de la temporada és un 
taller per aprendre a fer de pagès, on 
s’ensenyarà al jovent les nocions bàsi-
ques per cultivar un hort. El taller és 
gratuït i es farà tots els dimecres i di-
vendres, de 17 a 19h.

Els acords i les melodies tornen al 
Casal de Joves amb el taller de guitar-
ra programat per als dilluns de 19 a 
20.30h. Els divendres, de 16 a 19h, 
és el dia fixat per ballar els ritmes del 
break dance.

A més dels tallers trimestrals, el 
programa de primavera inclou d’altres 
activitats puntuals com ara el taller de 
cuina freda que es farà el 30 d’abril. 
Costa 2 euros i cal inscriure-s’hi abans 
del 22 d’abril.  

Sortida al Tibidabo
Enguany es torna al Tibidabo per pas-
sar una bona estona amb els amics i les 
amigues. La sortida està prevista per al 
15 de maig, costa 25€ i les inscripci-
ons es poden fer fins al 6 de maig. 

El Bolòdrom torna al maig amb el 
concert de grups de joves que es farà 
al Casal d’Alella. Més informació al Ca-
sal de Joves (93 540 85 17) i al PIJ 
mòbil de l’IES Alella (cada dijous a les 
11.30h).

Curs de monitors 
L’Ajuntament organitza un curs per obtenir el tí-
tol de monitor o monitora. Es farà del 28 de juny 
al 14 de juliol a Can Lleonart i per participar cal 
ser major d’edat i apuntar-se a l’Àgora abans del 
4 de juny. El curs té un cost de 180 euros. Més 
informació a l’Àgora: 93 540 72 45.
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ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA El 0,7%

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Governar contra l’oposició 

El  govern municipal no necessita els vots de l’opo-
sició per a res. Prou que ho sabem. Però l’aritmèti-
ca no l’eximeix de donar explicacions, de ser veraç, 
de buscar acords, i també de ser generós, sobretot 
quan es ventilen temes d’importància. Doncs res 
de res. De portes endins, a l’ajuntament s’ha instal-
lat la supèrbia, amb una barroera ostentació de la 
majoria.  Públicament, però, la comèdia es repre-
senta amb unes altres “sensibilitats i gestos”. 

Aquest  ha estat el guió en la tramitació dels 
pressupostos. El govern acusa els grups d’inactivi-
tat, quan la veritat és que les propostes presenta-
des, incloses les onze de CIU, van ser sumàriament 
rebutjades, en bloc, sense debat. Resultat: 1) l’al-
calde NO vol publicar a la web municipal els comp-
tes de la corporació; 2) l’alcalde NO vol millorar la 
web perquè serveixi per als desocupats, on penjar 
curriculums, i concertar entrevistes de treball 3) 
l’alcalde imposa destinar 53.000 € a “cooperació 
internacional”, de la qual només se’n sap que és un 
seu “compromís ètic indefugible”; 4) l’alcalde NO 
ha volgut dotar millor la regidoria de serveis soci-
als; 5) L’alcalde NO creu oportú contenir la despesa 
corrent (fusió de regidories; congelació de sous dels 
càrrecs i de la massa salarial de l’ajuntament); 6) 

L’alcalde NO ha volgut arxivar els expedients san-
cionadors del penós episodi de la vídeo-càmera  
d’Àngel Guimerà.

Malament si per explicar-se el govern ha de se-
nyalar amb el dit l’oposició i  fabricar un “deute 
històric heretat el 2003”. Que potser no saben que 
aquell endeutament, que d’històric no en té res, va 
ser aprovat per CIU+ERC+ICV+PPC ? .El diàleg es 
complica molt quan es governa contra l’oposició.   

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

En la darrera sessió del ple, dedicada a debatre 
el pressupost municipal, vam sentir per boca dels 
representants de CiU i PP la proposta de reduir a 
la mínima expressió els 53.000 euros que l’Ajunta-
ment té previst dedicar a cooperació internacional. 
Es tractaria, segons ells, d’incrementar els recursos 
de la regidoria de Serveis Socials amb la pretesa 
finalitat de pal·liar la crisi que pateixen les famílies 
alellenques. 

Aquesta capacitat per crear vasos comunicants 
entre ambdós conceptes només pot sorgir de la més 
profunda ignorància del que significa la dignitat hu-
mana o del menyspreu absolut pel que representa 
la cooperació internacional. 

Sense cap vergonya, van posar en un mateix 
sac l’anomenada societat del benestar d’aquest 
món occidental tan ric i pagat d’ell mateix amb els 
milions d’éssers humans que viuen en la pobresa i 
s’hi juguen diàriament la supervivència.

Quina gran hipocresia, això d’afavorir aquells 
que tenim a prop i que ens voten i tapar-nos els ulls 
per no reconèixer que la globalitat no només són In-
ternet i les multinacionals, sinó també l’explotació 
dels recursos naturals o la mà d’obra infantil. 

Potser haurem d’esperar el dia que les perso-
nes de Mali, Etiòpia o Ghana, per posar només tres 
exemples, tinguin problemes per pagar la hipoteca, 
les activitats extraescolars, no puguin anar gaire 
lluny de vacances, s’hi mirin més a canviar-se el 
mòbil, l’ordinador o el cotxe, o no tinguin una Nes-
presso a casa, per donar-los un cop de mà?

És molt lloable voler ajudar aquells veïns que 
veuran minvada la capacitat econòmica i els cos-
tarà mantenir el seu nivell de vida. Però no fem 
demagògia. El 0,7% és una fita simbòlica i un com-
promís ètic i solidari establert per l’Organització de 
les Nacions Unides (ONU) el 1980. A Alella hem 
trigat 23 anys a complir-lo i no és negociable. 

Existeix una Comissió de Cooperació Internaci-
onal que gestiona aquests recursos d’una manera 
responsable i transparent, amb la voluntat de tre-
ballar pel desenvolupament dels països més empo-
brits per tal d’equilibrar les desigualtats.

La solidaritat ha de començar pels més pobres, 
encara que no els coneguem les cares. I nosaltres 
no volem que aquells que no són capaços de ser 
solidaris amb els més desafavorits ens governin. 

Ni aquí ni enlloc.

Tel: 667 182 522
xatartac@alella.cat
tortmc@alella.cat
reverterrf@alella.cat

Grups municipals (Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer)

Cristina Xatart, regidora del grup municipal de CiU
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PARTIT POPULAR Alegaciones desestimadas

AMOR PER ALELLA, C.O.R. La dada: 400 

El 18 de marzo  se celebró Pleno extraordinario 
para desestimar las Alegaciones al fantasmal, pre-
cipitado y retrasado Presupuesto 2010. Aunque 
parezca mentira, ERC-LG ha tenido la desfachatez 
de publicar que el retraso en la presentación del 
presupuesto se ha debido a su afán de informar 
a la oposición. Mentira. Estamos acostumbrados a 
que, pese a que la mayoría viven de sus respon-
sabilidades municipales, sus deberes los hacen 
tarde y, a veces, mal. El informe de la Sindicatura 
de Comptes incluye a Alella entre los municipios 
que no presentan sus Cuentas Anuales.  Ese Pleno, 
convocado con precipitación y sin facilitar a la opo-
sición ningún documento ni informe que sustente el 
rechazo a las Alegaciones formuladas por el Partido 
Popular y por CiU, se desarrolló en medio de un 
fuerte debate acerca del oscurantismo, la prepoten-
cia y el rodillo que ERC-LG imponen a toda la opo-
sición, excepto a COR, que ha decidido apoyar, sin 
condiciones ni reservas, todo lo que hagan ERC-LG 
y PSC. El alcalde se negó a facilitar un supuesto 
Informe de la Interventora con el que justificó el 
rechazo a las Alegaciones formuladas. Pese a que 
le solicité un receso en el Pleno de apenas cinco 
minutos para que pudiéramos leer el supuesto in-

forme, el alcalde se negó a ello mostrando, una vez 
más, su carácter despótico y caudillista. Ni dejó 
que la Interventora informara personalmente pese 
a estar presente en el Pleno. Por no facilitar infor-
mación alguna, incluso se negó a leer los dos folios 
con los que hacia aspavientos mientras imponía su 
decisión, con el apoyo del regidor de COR. ¿Habrán 
pactado la concesión de las licencias que el regidor 
de COR solicitó en beneficio de particulares? Y por 
detrás, se ha estado intoxicando a los empleados 
municipales diciendo que la causa de no cobrar sus 
horas extras o atrasos era imputable a PP y CiU por 
haber “paralizado” el presupuesto con Alegaciones. 
Vaya tolerancia.

Tel: 93 540 82 47
freixescs@alella.cat

400 és el nombre d’aturats que tenim al nostre po-
ble. I no són pocs. I tot i que la regidoria de Pro-
moció Económica intenta fer quelcom, no ens sem-
bla suficient. Més aviat, pot arribar a semblar que 
només s’ocupa de complir l’expedient amb el seu 
servei d’ocupació i dinamització del mercat laboral 
penjat al web amb mesures com confecció de CV, 
treball en xarxa, etc. En general, es tracta de bo-
niques paraules, però poc realistes o efectives. Un 
gran nombre d’aquestes 400 persones tenen aque-
lla edat en que les noves tecnologies se’ls resisteixen 
i els és molt difícil trobar feina. Coneixem els noms 
i cognoms de les persones aturades. No són un nú-
mero, sinó que sabem qui són, quin és el seu entorn, 
la seva família, els seus problemes i inquietuds. És 
lògic, per tant, que els ajuntaments articulin eines 
en aquest combat contra l’atur i també que apliquin 
imaginació per fer-les efectives.

A principis de febrer, el President de la Genera-
litat, la Federació de Municipis de Catalunya, i l’As-
sociació Catalana de Municipis, van signar un acord 
per impulsar els Plans d’Ocupació Local. L’objectiu 
és únic i l’empresa, impressionant: donar feina a 
25.000 persones aturades, durant 6 mesos, millo-
rant la seva formació i possibilitat de reincorporació 

al mercat de treball. És una mesura destinada sobre-
tot a les persones aturades que han quedat en pitjors 
condicions econòmiques i socials i que han exhaurit 
la prestació d’atur. Per tal de tirar endavant aquesta 
iniciativa, la Generalitat aporta 100 milions d’euros, 
i el més interessant és que la seva execució serà 
duta a terme pels ajuntaments, a través dels seus 
serveis de Promoció Econòmica. En aquest entorn, 
seria molt adequat i interessant que l’Ajuntament 
contractés algunes d’aquestes persones aturades per 
fer diferents tasques, com: neteja de boscos ara que 
s’apropa la temporada d’estiu, actuar com a agents 
cívics que donin un cop de mà als nostres agents de 
la Policia Local, etc... Des del COR també hem de-
manat que les possibles futures ofertes de feina de 
l’Ajuntament es publiquin a la revista el FULL i, des 
del COR, ens estem replantejant deixar part del nos-
tre espai per publicar qualsevol oferta de feina que 
coneguem i que sigui interessant i necessària per a 
algun alellenc en atur. La ciutadania espera que els 
Ajuntaments responguin davant d’aquesta situació 
de crisi. I nosaltres, representants de la ciutadania, 
hem de fer allò pel que ens van votar: ajudar a resol-
dre els problemes i, sobretot, els problemes dels qui 
pateixen les pitjors situacions, com ara l’atur. 

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 L’aposta pel talent femení

GENT D’ALELLA Pressupost (2): Despeses o com governar d’esquenes a la gent 

Tel: 615 844 719
seresijm@alella.cat

Les dones i els homes socialistes varem comme-
morar el 8 de març, el Dia Internacional de les Do-
nes. Ara, fa 100 anys que la socialista Clara Zetkin 
va proposar aquesta celebració amb l’objectiu de 
promoure el sufragi universal femení,  30 anys de 
l’adopció de la Convenció per a l’eliminació de totes 
les formes de discriminació contra les dones i 15 
anys de la Plataforma d’Acció de Beijing.

Hem de tenir molt presents aquests cent anys 
de lluita pels drets de ciutadania de les dones. Ara 
hem de reivindicar més fort que mai la importància 
de la igualtat d’oportunitats com a condició indis-
pensable per al creixement sostenible, l’ocupació, 
la competitivitat, l’excel·lència científica i la cohe-
sió social. La igualtat entre dones i homes és una 
qüestió de drets fonamentals i de justícia social 
però també una condició prèvia per a la superació 
de la crisi econòmica i financera que estem patint.

Les i els socialistes treballem per una transfor-
mació dels models tradicionals que persisteixen a 
la nostra societat. El dèficit que suposa la baixa 
participació i representació de les dones, sobretot 
en el sector econòmic i financer, significa una pèr-
dua de talent femení que no ens podem permetre. 
D’altra, constatem la pervivència dels estereotips 

sexistes a la nostra societat, sent especialment 
preocupant la reproducció d’esquemes masclistes 
entre les generacions més joves. 

En aquest context ens comprometem a seguir 
treballant perquè la igualtat de gènere sigui una 
prioritat en les nostres les agendes polítiques i ava-
lem la feina feta des del govern municipal dotant 
de més recursos als Serveis d’Informació i Atenció 
a les Dones. i Atenció a les Dones.

Des del socialisme seguirem apostant per un 
nou contracte social que asseguri el repartiment 
entre dones i homes de tots els treballs, els remu-
nerats i els de cura de les persones, així com el 
repartiment del poder en tots els àmbits. Les po-
lítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i ho-
mes requereixen d’una veritable conscienciació de 
tots els agents socials i la seva rendibilitat es tra-
dueix en majors taxes d’ocupació, més contribució 
al PIB, majors ingressos fiscals, índex de natalitat 
sostenibles i més cohesió social. Sens dubte, la 
qualitat de les nostres democràcies requereix una 
participació equilibrada d’homes i dones en tots els 
espais de presa de decisions, sobretot en l’àmbit 
financer i econòmic en un moment de crisi com el 
que vivim.

Enguany l’Ajuntament d’Alella paga més tard que 
mai: fins el 19 de març no s’ha aprovat el pressupost, 
que torna a donar l’esquena a la gent i a les deman-
des dels nuclis i les urbanitzacions. Analitzem-ho.

Obres Públiques te 4.963.612 € dels quals 3,4 
milions son pel CEIP Fabra; 652.000 per Cal Vell (un 
75% finançat pel veïnat); 378.000 € per “redacció 
de projectes”; 205.600 € per vials i serveis per l’es-
cola de La Serreta; 200.000 € per reformes a edifi-
cis municipals: queden 200.000 € per inversions en 
el poble, dels quals 78.000 son per pavimentació a 
Vallbona, l’únic nucli agraciat amb partida pròpia en 
el pressupost d’Obres Públiques del 2010 !. 

El manteniment de l’espai públic disminueix en 
150.000 €. Educació congela la pràctica totalitat 
de les partides, en redueix algunes i si puja el pres-
supost és perquè s’han inclòs els sous de l’escola 
d’adults. Preocupa que les aportacions en convenis 
als centres educatius i a les AMPAS (47.500 €) si-
guin suficients per les tres escoles. Turisme sembla 
que faci un gran salt, però es clar, afegim la partida 
de la Verema (90.000 €),  els diners del conveni 
del Consorci de la D.O. (80.000 €) i 18.000 € per 
la tele-novel·la TV3. Francament, que els ajunta-
ments tinguin que finançar la televisió pública del 

país, no és de rebut. 
Per Sanitat ens queden 2.000 € mensuals, Esports 

perd més de 10.000 € i Participació també baixa un 
9%. La regidoria d’Informació (o “Propaganda” ?), té 
157.000 €, quasi el doble que Promoció Econòmica, 
amb 78.000 €. Les assignacions dels càrrecs electes, 
les seves dietes i els càrrecs de confiança també pu-
gen i sumem 371.490 € per aquest any !!!!.

En resum, de cada 100€ del pressupost, 28 € 
son per pagar sous; 35,3 € per despeses de bens 
corrents; 4,1€ per transferències corrents i 32 € per 
inversions. Desglose’m-ho:  pel que fa a obres pú-
bliques, més de 23€ seran per avançar a la Genera-
litat els diners de l’ampliació de l’escola Fabra; 23€ 
més per despeses generals, que ara urgeix reduir; 
11,7 € per manteniment (la meitat per aigua, gas, 
llum i neteja viària i d’edificis públics); 8,10 € per 
seguretat ciutadana; 4,8 € per gestió dels residus; 
2,9 € per serveis socials i sanitat (l’any passat van 
ser 4€); 2,2 € per Educació; 2€ per transport pú-
blic  i la resta per completar les 22 regidories amb 
les que s’ha “organitzat” aquest equip de govern.

Crec que a aquest govern li falta més austeritat i 
major eficiència. En paraules planeres, fer les coses 
millor i en menys temps.

Mercè Marzo
Tel. 93 555 23 39
mercemarzo@
gentdalella.cat
www.gentdalella.cat
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA: ABRIL

del 2 al 5 MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

10 i 11 GÓMEZ  Rbla. Àngel Guimerà, 48 · 93 555 16 08

17 i 18 MARTÍNEZ  C/ Farigola, 12 · 93 540 23 42

24 i 25  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). 

Propera estada de la deixalleria mòbil a Alella 
Del 27 d’abril al 2 de maig (1 de maig 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.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT ABRIL-JUNY 2010 

Telèfons d’interès 

PLE ORDINARI DEL 22 DE DESEMBRE DE 2009   (Per a més informació, consulteu l’acta de la sessió plenària en el web www.consensus.cat/alella)

Acords del ple

l’empresa Construccions Bosch Pasqual, per un import de 
2.683.217,5€.
Aprovat per unanimitat. 

 Modificació del contracte de concessió de prestació dels 
serveis funeraris. 
El Ple va acordar ampliar dos anys més, fins al 30 de juny 
de 2016, el contracte de concessió del tanatori a Pompas 
Fúnebres Badalona, així com minorar el cànon concessional 
perquè l’empresa pugui fer-se càrrec del cost de la construc-
ció del nou tanatori.
Aprovat per unanimitat.

 Pròrroga de les obres d’urbanització de la Riera. 
Ple va acordar sol·licitar al Ministerio de Política Territori-
al prorrogar fins al 30 d’abril la data de finalització de les 
obres arranjament de la Riera, pels imprevistos sorgits du-
rant els treballs ens els serveis que hi passen pel subsòl, 
com la llum, l’aigua o el clavegueram, que han endarrerit 
les obres.
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+LG, PSC, CiU, COR i 
Gd’A i l’abstenció del PP. 

ACORDS DEL PLE
 
  Modificació dels Estatuts de Mancomunitat de Serveis 
d’Alella, El Masnou i Teià. 
El Ple va aprovar la modificació dels Estatuts de la Manco-
munitat per tal d’incloure en les seves atribucions la gestió 
del servei públic del Centre d’Acollida Turística, que se suma 
als serveis que ja comparteixen de gestió de residus.  
Aprovat per unanimitat.

 Aprovació de la constitució i els Estatuts del Consorci DO 
Alella.
El Ple va aprovar inicialment els Estatuts i la constitució del 
Consorci DO Alella que agruparà els ajuntaments i el Consell 
Regulador de la DO, per a la promoció, la dinamització eco-
nòmica i turística del àmbit de la Denominació d’Origen. 
Aprovat per unanimitat.

 Adjudicació definitiva de l’ampliació de l’Escola Fabra. 
El Ple va aprovar elevar a definitiva l’adjudicació provisi-
onal del contracte de les obres d’ampliació de l’Escola 
Fabra, aprovada pel Ple el 12 de novembre, a favor de 

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
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Agenda d’activitats

11h Centre d’Acollida Turística (C/ Ernest Lluch, 40 Teià)
Infantil. Cacau de contes. Més informació: www.turismecat.cat.
Organitza: Ajuntaments d’Alella, El Masnou i Teià

Diumenge 11 d’abril 

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

Dijous 22 d’abril

8.30h A la Porxada 
Sant Jordi. Parades de roses i llibres de segona mà a benefici dels 
gossos i gats de la gossera.
Organitza: ADANA

Matí Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Celebrem Sant Jordi amb les llars d’infants. Els colors del drac. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

De 10.30 a 13h Aparcament de davant de Can Lleonart 
Oficina mòbil d’atenció al consumidor.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 23 d’abril

De 10 a 13h Riera Principal 
4t Mini Trial Infantil d’Alella. Inscripcions abans del 22 d’abril.
Organitza: Ajuntament d’Alella

11h Centre d’Acollida Turística (c/ Ernest Lluch, 40 Teià)
Taller d’opus tessellatum. Més informació: www.turismecat.cat.
Organitza: Ajuntaments d’Alella, El Masnou i Teià

Diumenge 25 d’abril

11h Davant del local de l’Associació de Dones Montserrat Roig
Diada de Montserrat. Degustació de panets i recollida de flors. A les 
12.45h ofrena floral a l’església d’Alella, on es cantarà el Virolai.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella  

Dimarts 27 d’abril

Del 16 d’abril al 16 de maig a Can Manyé (Riera de la Coma Fosca, 42)
El signe poètic, d’Abdó Martí
Mostra de poesia visual amb diferents elements que esdevenen imat-
ges i plantegen associacions estranyes i enigmàtiques.
Visites comentades per l’artista: 24 i 25 d’abril a les 12h.
Organitza: Ajuntament d’Alella
Dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20.30h. Dissabtes i diumenges d’11 a 14h.

Exposició a Can Manyé, espai d’art i creació

9h Les Golfes de Can Lleonart 
IV Trobada de Noves Experiències Empresarials. La innovació com a 
filosofia d’empresa. A càrrec de Perspectiva. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 16 d’abril 

17h Casal de la Gent Gran Can Gaza 
Xerrada. Dolor crònic i qualitat de vida. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimarts 6 d’abril
9h El Bosquet (davant l’IES Alella) 
V Caminada dels Tres Pobles. Inscripcions fins al 29 d’abril.
Organitza: Ajuntaments d’Alella, El Masnou i Teià

Diumenge 2 de maig

11h Plaça d’Antoni Pujadas 
Homenatge a la República. Ofrena floral.
Organitza: Ajuntament d’Alella 

Dimecres 14 d’abril

Dijous 15 d’abril
11h Centre d’Acollida Turística (C/ Ernest Lluch, 40 Teià)
Taller de cuina romana. Més informació: www.turismecat.cat.
Organitza: Ajuntaments d’Alella, El Masnou i Teià

20h Can Lleonart
Tertúlia Els rebels del benestar, claus per a la comunicació amb els 
nous adolescents. Més informació: www.canlleonart.com.
Organitza: Ajuntament d’Alella

8h Can Lleonart
Itinerari Anem a observar els ocells. Inscripcions fins al 25 d’abril.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dissabte 8 de maig

DIJOUS 15 D’ABRIL
21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Club de lectura La passió d’escriviure, de Pons i Ponç.

DIVENDRES 16 D’ABRIL
20h Can Manyé, espai d’art i creació
Inauguració d’El signe poètic, exposició d’Abdó Martí.
22h Les Golfes de Can Lleonart 
Concert Taverna de poetes, espectacle creat per Santi Arisa.

DISSABTE 17 D’ABRIL
12h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Infantil Bon profit Miquel. A càrrec de Micro Troup. 
20h Can Manyé, espai d’art i creació
Poetes del Maresme, lectura de poesia de set poetes del Maresme.

DIUMENGE 18 D’ABRIL
12h Celler Alta Alella
Concert Lletres i música al celler amb la Polifònica Joia d’Alella. 
18h Les Golfes de Can Lleonart
Lliurament de premis de la Mostra Literària del Maresme i actuació 
de les orquestres municipals d’Alella i la coral de l’Escola Ressò.

DIJOUS 22 D’ABRIL
20h Les Golfes de Can Lleonart
Tertúlia La filosofia a l’esquena, amb Josep Pedrals i Abel Cutillas.

DIVENDRES 23 D’ABRIL
22h Les Golfes de Can Lleonart
Mirna, concert de Sant Jordi.

DISSABTE 24 D’ABRIL
18h Can Manyé, espai d’art i creació
Presentació del llibre Teixeixo cortines d’aire, de Roser Domènech. 
20h Les Golfes de Can Lleonart
Espectacle El vi i la poesia. A càrrec d’Eduard Miró i Salvador Pané.

DIUMENGE 25 D’ABRIL
11h Can Lleonart
Passeig literari Geografies i poemes. Guiat per Anna Maluquer.
12h Can Lleonart
Teatre familiar El petit roure. 
13h Can Manyé, espai d’art i creació
Cloenda d’Espais de Poesia.

Més informació: www.espaisdepoesia.cat / www.alella.cat
Organitza: Ajuntament d’Alella
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TROBADES AMB EL GOVERN

Canonge, Can Sors, Gaietana, Montals i Mar i Muntanya
dilluns 19 d’abril a les 20.30h a la Sala de Plens

Can Teixidó, La Soleia, La Solaia i La Serreta
dimecres 21 d’abril a les 20.30h a la Sala de Plens

Cal Baró, Nova Alella, Sarota, Verge de la Mercè, Gaggioli, Eixample i Can Vera
dilluns 26 d’abril a les 20.30h a la Sala de Plens

Font de Cera i Can Magarola
dissabte 8 de maig a les 12h a la Masia de Can Magarola

Alella Parc
dissabte 8 de maig a les 17h al Parc infantil (avinguda d’Antoni Gaudí)

Vallbona - Centre Urbà - El Rost
dimecres 12 de maig a les 20.30h a la Sala de Plens

Mas Coll
dissabte 15 de maig a les 12h al Parc infantil de la Placeta (entre els carrers de la Selva i del Berguedà)

Can Comulada
dissabte 15 de maig a les 17h a la Plaça Mil·lenari

Ibars Meia
data a concretar


