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Cinc anys de creixement sostingut de la 
recollida selectiva de la fracció orgànica

Millora del servei elèctric a Mas Coll per 
evitar les baixades de tensió

Les mirades de la pintora 
Ana Roca-Sastre, a la Rectoria

Del 2 al 16 de febrer es fan les preinscripcions del segon 
cicle d’infantil, primària i secundària per al proper curs. 
Del 2 al 16 de febrer es fan les preinscripcions del segon 
cicle d’infantil, primària i secundària per al proper curs. 
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Exemplars i distribució gratuïts a tots els habitants.
Pots fer-nos arribar els teus dubtes o suggeriments a comunicacio@alella.cat i pots consultar www.alella.cat

La millora de la qualitat de l’ensenyament al nostre poble ha 
estat i és una prioritat per al govern. El 2004 assolíem un 
acord per ampliar l’escola Fabra del Bosquet; el 2006  obte-
níem la cessió del sòl necessari; el 2007 modificàvem la pre-
visió del Departament d’Educació perquè la futura escola de 
la Serreta albergués dues línies, i no pas una; aquell mateix 
any inauguràvem la Llar d’Infants Municipal, i el 2009 es co-
mençava a impartir a l’Institut el grau superior en Gestió co-
mercial i màrqueting del vi, uns estudis pioners a Catalunya. 

I la cosa no s’atura. Enguany, destinarem més de mig milió 
d’euros del nou fons estatal d’inversió local a connectar amb 
fibra òptica diferents edificis públics. També els centres educa-
tius, amb l’objectiu de fer realitat la digitalització a les aules.

El 2010 serà un any transcendental per a l’oferta educativa 
a Alella. El mes de març començaran les obres per ampliar 
l’escola Fabra. L’Ajuntament avançarà a la Generalitat més de 
3 milions d’euros perquè el centre iniciï el curs 2011-12 amb 
els espais i serveis propis d’una escola com cal. El setembre 
entrarà també en funcionament la segona escola pública, al 
barri de la Serreta. Serà un centre exemplar, tant arquitectò-
nicament com pedagògicament. S’hi han destinat més de 4,5 
milions d’euros i serà una escola perfectament equipada per 
acollir dues línies, tot i que començarà de mica en mica. 

Com la Serreta, l’escola Fabra –que actualment és un centre 
dividit en tres edificis i amb diversos cursos triplicats- haurà 
de tenir també dues línies en el futur. Aquest trànsit es farà 
de manera gradual i voluntària, tot i que inicialment el De-
partament d’Educació –que és l’administració competent- va 
proposar un sistema que preveia, en última instància i sota 
certes restriccions, la celebració d’un sorteig.

Aquest mètode va generar el consegüent neguit i mobilització 
entre una part dels pares i mares. Afortunadament, i malgrat 
la confusió generada, la situació es va poder reconduir en 
qüestió d’hores amb la col·laboració de tots els agents: famí-
lies, Departament i Ajuntament.

Felicitem-nos, doncs, per haver arribat on som. Travessem el 
moment més dolç que la comunitat educativa i tots plegats 
mai no ens podíem haver imaginat; un escenari que permetrà 
que els nens i nenes dels barris d’Alella de Mar es puguin 
escolaritzar al poble –enlloc del Masnou-, que dotarà l’escola 
Fabra de nou menjador, biblioteca, gimnàs i sala d’informàti-
ca, i que farà possible, en el futur, alliberar l’edifici històric de 
l’escola del poble per destinar-lo a altres activitats. 
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Les escoles inicien les preinscripcions   
···································································································
Del 2 al 16 de febrer s’obren les preinscripcions per al curs 2010-2011 
als centres educatius del segon cicle d’infantil, primària i secundària. 
···································································································

Comencen els preparatius per al curs 
2010-2011. La Generalitat ha publicat 
el calendari de preinscripció i matricu-
lació, així com els criteris i els barems 
que regeixen les admissions als centres 
educatius del segon cicle d’infantil (de 
3 a 6 anys) i primària i als cursos obli-
gatoris de secundària (ESO). Enguany 
s’ha avançat el procés de preinscripció, 
que estarà obert del 2 al 16 de febrer. 

A Alella, aquest procés es viu en-
guany amb més intensitat pels dubtes i 
les inquietuds plantejades en una part 
de la població amb la posada en marxa 
de la segona escola pública d’infantil i 
primària del municipi a la Serreta. La-
nova escola entrarà en funcionament al 
setembre, però tot just ara s’obre tam-
bé el procés per preinscriure-s’hi.

Per aclarir dubtes, explicar el projec-
te educatiu de la nova escola i el procés 
de preinscripció i matriculació, l’Ajunta-
ment va convocar una reunió que es va 
celebrar el 20 de gener a l’IES Alella. Hi 
van assistir prop de 150 pares i mares, 
i van intervenir-hi els responsables ter-
ritorials del Departament d’Educació, la 
directora de l’escola Fabra i l’equip di-
rectiu de l’escola de la Serreta, així com 
l’alcalde i la regidora d’Educació. 

Els responsables territorials d’Edu-
cació van explicar que no s’obligarà als 
alumnes matriculats al Fabra a canviar 
de centre, sinó que les famílies que ho 
desitgin podran canviar voluntàriament 
de centre, tot i que van insistir en la 
necessitat que l’escola Fabra s’adeqüi 
progressivament a una dimensió pre-
vista per a dues línies o aules per curs. 
Les preinscripcions per als dos centres 
-Fabra i la Serreta- es faran a l’escola 
Fabra (consulteu l’horari en el quadre). 

Pel que fa a la Serreta, la nova esco-
la arrencarà amb una classe per a cada 
curs de P3, P4 i P5, i un intercicle de 
1r i 2n de primària. L’equip directiu de 
l’escola de la Serreta està integrat per 
tres mestres procedents del Fabra i els 
dos centres compartiran inicialment el 
mateix projecte educatiu i disposaran 
dels mateixos serveis. 

Consulteu la informació sobre pre-
inscripció i matrícula i criteris d’admissió 
en http://www.gencat.cat/preinscripcio/.

Ampliació de l’escola Fabra
El dia 27 de febrer es farà l’acte de col-
locació de la primera pedra que donarà 
el tret de sortida a l’inici de les obres 
d’ampliació de l’escola Fabra.  

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

Els alumnes del Fabra no estan obligats 
a canviar de centre.
···················································

Sala de menjador de la nova escola de la Serreta.

Calendari de preinscripció i matriculació 

Publicació de l’oferta inicial  1 de febrer
Període de preinscripció  del 2 al 16 de febrer
Publicació de les llistes baremades provisionals  24 de febrer
Sorteig públic per determinar l’ordenació de les sol·licituds  25 de febrer
Termini per presentar reclamacions a les llistes baremades  25 i 26 de febrer i 1 de març
Publicació de les llistes baremades definitives  4 de març
Publicació de l’oferta final  24 de març
Publicació de les llistes d’alumnat admès  9 d’abril
Període de matrícula  del 7 a l’11 juny

Les preinscripcions d’infantil i primària per a l’escola Fabra i l’escola de la Serreta 
s’han de fer l’escola Fabra en l’horari següent:

Dilluns i divendres de 9 a 14h
Dimarts i dijous d’11.30 a 13h
Dimarts, dimecres i dijous de 15 a 17h 

Els més petits, al maig
Preinscripcions a les llars d’infants  del 3 al 14 de maig
Portes obertes a la Llar d’Infants Municipal Els Pinyons  27 de març, d’11 a 13h
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Cinc anys d’increment sostingut de la FORM
La recollida selectiva de la fracció orgà-
nica (FORM) manté un creixement con-
tinuat des que es va posar en marxa el 
2005. En cinc anys, s’ha passat de re-
collir 475 tones en un any, a recollir-ne 
745, la qual cosa representa un aug-
ment del 60%. En aquests moments, 
el percentatge de FORM respecte del 
rebuig és del 15,5%, quan a l’inici del 
servei no arribava al 10%.

Per fomentar la recollida selectiva 
de matèria orgànica, des del comen-
çament del servei, l’Ajuntament va es-

tablir tres tipus de bonificacions en el 
rebut de la taxa de la brossa. Així, les 
famílies que recullin les bosses biode-

L’Ajuntament valora la implantació del porta a porta 

La FORM en xifres 

Des de la posada en marxa de la recollida selec-
tiva de la brossa orgànica el 2005, s’ha incre-
mentat cada any el percentatge de FORM. 

            Rebuig (Tn)    FORM (Tn)     %FORM
2005       4.600               475               9,4%        
2006       4.537               626              12,1%
2007       4.488               668              13,0%        
2008       4.290               701              14,0%
2009       4.175               745              15.5%

gradables en les dues campanyes de 
lliurament que fa l’Ajuntament tenen 
un descompte d’un 10%. Els contribu-
ents integrats dins de la xarxa de com-
postatge casolà -que ja té 185 usuaris- 
tenen dret a una bonificació del 20% 
de la taxa. Les famílies també es poden 
beneficiar d’un 10% de descompte si 
acrediten entre 6 i 9 entrades en la dei-
xalleria i d’un 20% si en fan més de 9. 
Aquestes bonificacions beneficien anu-
alment més d’un miler de llars. 

Nou descens de la fracció resta
L’any passat es van produir 6.342 to-
nes de residus urbans, el 34,15% dels 
quals es va recollir selectivament. A 
més de l’increment de l’orgànica, tam-
bé ha augmentat la recollida selectiva 
de vidre -de 227 a 263 tones-, enva-
sos -de 159 a 164- i les aportacions a 
la deixalleria -de 597 a 670 tones. En 

canvi, la recollida de paper i cartró va 
disminuir de 358 a 323 tones.

Però més important que l’augment 
de l’índex de reciclatge és la davallada  
acumulada en els darrers anys del re-
buig o fracció resta. Tot i l’augment de 
població, el 2009 el rebuig va tornar a 
baixar un 2,7%.  

L’Ajuntament ha volgut conèixer la via-
bilitat tècnica i econòmica que tindria 
a Alella canviar l’actual sistema de 
recollida en contenidor i implantar-ne 
un servei de recollida selectiva porta a 
porta (PaP) a totes les llars i establi-
ments comercials. 

L’estudi, elaborat per l’empresa 
ENT i finançat per l’Agència de Residus 
de Catalunya, s’ha encarregat també 
amb l’objectiu d’estimar l’augment del 
percentatge de reciclatge que podria 
comportar el canvi de sistema. 

Pel que fa a la proposta tècnica, 
l’estudi proposa mantenir els conteni-
dors de vidre al carrer, i recollir a do-

micili la fracció orgànica tres dies a les 
setmana, dos els envasos i un el paper. 
La fracció resta o rebuig només es re-
colliria un dia. Amb aquest esquema, 
la recuperació de residus passaria del 
34% actual al 58%.

A nivell econòmic, l’encariment 
dels costos derivats de l’adopció del 
PaP quedaria teòricament compensada 
per la valorització dels residus recollits 
selectivament.

Tot i que la millora en aquest camp 
és evident, l’àrea de Sostenibilitat ad-
voca per mantenir i perfeccionar el 
sistema actual, ja que l’estudi no so-
luciona prou satisfactòriament alguns 

aspectes: la recollida de la brossa co-
mercial, i introdueix un doble sistema 
en els barris de muntanya (en una part 
dels quals el sistema PaP és inviable).  

 Així les coses, el govern reforçarà les 
campanyes de sensibilització per aconse-
guir dues coses: que els grans generadors 
comercials de cartró i fracció orgànica 
facin bé el triatge i tinguin més cura de 
l’espai públic, i que aquella part -enca-
ra significativa- de la ciutadania que no 
recicla es faci corresponsable i prengui 
consciència de la necessitat ambiental i 
econòmica de col·laborar en la valoritza-
ció d’uns residus que, al cap i a la fi, són 
particulars.

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

Alella recicla el 34% dels residus 
domèstics i comercials que genera.
···················································

Orgànica
745 tones

Paper
323 tones

Vidre
263 tones

Rebuig
4.174 tones

Envasos
164 tones

Deixalleries 
670 tones 
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Més de 150 arbres nous 

L’any passat es van plantar 152 nous 
arbres a la via pública. En molts casos 
es tracta de la reposició d’arbres que 
eren morts o que havien estat retirats 
perquè presentaven un mal estat fito-
sanitari, si bé també se n’han plantat 
de nous en llocs on no n’hi havia. 

Les actuacions s’han fet en diferents 
punts del municipi. La principal inter-
venció ha tingut lloc a Mar i Muntanya 
i la Gaietana per substituir un total de 
53 exemplars de diferents espècies. 

Al parc del Canonge s’han plantat 
22 lledoners, d’acord amb la proposta 
de restauració i recuperació ambiental 
de la riera. Al centre urbà, s’han repo-
sat 5 cirerers bords a la Rambla d’Àn-
gel Guimerà i s’han plantat 6 tipuanes 
al carrer Balmes. 

A la Riera Principal s’ha completat 
l’alineació de plàtans del costat de la 
carretera i a la Coma Fosca s’ha fet el 
mateix amb les pruneres de Can Sans i 
els plàtans del marge esquerre. També 
s’ha recuperat l’antiga configuració del 
passeig de Marià Estrada, amb la plan-
tació d’11 plàtans. 

A la zona verda d’entrada a Alella 
Parc s’ha restituït la plantació de la-

vanda i a Mas Coll s’ha renovat l’enta-
pissat de romaní amb 500 noves plan-
tes i properament s’hi millorarà també 
l’arbrat. Coincidint amb les obres de 
millora de la urbanització d’Ibars Meia 
s’hi plantaran lledoners a l’avinguda de 
Joan XXIII. 

A la tala i destoconat dels 6 plàtans 
i 8 pruneres en mal estat que es van fer 
el 2008, enguany s’hi afegeix el plà-
tan de grans dimensions que ocupava 
l’angle inferior del parc de Can Sans. 
Aquest exemplar ha estat retirat davant 
del seu avançat estat de decrepitud i 
del risc de trencament i caiguda del 
brancatge sobre la via pública.  

La plantació d’arbrat i la retira-
da dels exemplars reemplaçats s’ha 
completat amb l’obertura o tancament 
d’escocells, segons els casos.  

A aquestes actuacions executades 
per l’àrea de Sostenibilitat cal afegir els 
tractaments fitosanitaris invertits en el 
Bosquet contra el barrinador del pi i en 
la protecció de les palmeres situades 
en espais públics contra la plaga de 
l’escarabat morrut, i la tala i eliminació 
dels exemplars morts de l’entrada de 
Mas Coll i del pati de Can Gaza.

·······················································································································································
L’Ajuntament destina prop de 70.000 euros a la substitució, manteniment i poda de l’arbrat viari. 
·······················································································································································

Finalitza la campanya d’esporga
L’àrea de Serveis Urbans ha invertit 
26.000 euros en la campanya de poda 
2009-2010. L’actuació es fa de mane-
ra rotatòria i afecta cada any més d’un 
miler d’arbres de diversos carrers i zo-
nes verdes amb l’objectiu d’equilibrar 
el creixement dels arbres i afavorir-ne 
l’estat de conservació i l’aparença na-
tural. 

La campanya també contempla 
intervencions específiques per evitar 
riscos per als béns o les persones, així 
com reduir les afectacions sobre faça-
nes i domicilis. L’atenció dispensada a 
cada espècie o exemplar depèn de les 
característiques de l’arbre (edat, for-
ma, mida, espècie i ubicació). 

Per tercer any consecutiu i per in-
dicació expressa de l’Ajuntament, l’es-
porga viària ha estat traslladada al Bos-
quet, a l’objecte de ser triturada in situ. 
Amb l’estesa de les restes vegetals es 
persegueix crear una catifa superficial 
que incrementi l’aportació de nutrients 
i la capacitat de retenció d’humitat del 
Bosquet, ja que la plantació està en-
vellida i s’assenta sobre un sòl pobre i 
molt erosionat.
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Millora el servei elèctric a Mas Coll
···································································································
Fecsa-Endesa habilita un nou centre de transformació al carrer del Vallespir 
per resoldre els problemes de tensió que patia una part del barri. 

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

Aprovat el projecte de millora del 
clavegueram de Santiago Rusiñol 

Finalitza el termini d’exposició 
pública de l’Avanç de POUM
El 2 de gener va finalitzar el perí-
ode d’exposició pública de l’Avanç 
de POUM, tot i que l’Ajuntament 
es compromet a avaluar i informar 
els suggeriments que es presentin 
fora de termini, juntament amb les 
propostes que van sorgir de les tres 
jornades de participació ciutadana 
que es van celebrar el 9, 16 i 21 de 
desembre i que van aplegar prop de 
200 assistents. 

L’Ajuntament destinarà 104.000€ del 
nou Fons Estatal d’Ocupació i Soste-
nibilitat Local per a 2010 a les obres 
d’adequació i millora de la xarxa de 
clavegueram del carrer Santiago Ru-
siñol, a Alella Parc. 

L’actuació resoldrà els problemes de 
drenatge superficial que pateix aquest 
carrer, on s’acumulaven bona part de 
les aigües d’escorrentia del barri.  

El projecte -que havia estat sol-
licitat insistentment per alguns veïns 
en les reunions del Govern amb els 
barris- va ser aprovat a finals de de-
sembre per la Junta de Govern i preveu 
la renovació del clavegueram del carrer 
Santiago Rusiñol, des de la reixa de re-

collida d’aigües pluvials situada davant 
de l’estació de bombament d’aigua po-
table fins al torrent. 

Se substituiran les canonades actu-
als, creant una nova xarxa amb sepa-
ració de les aigües pluvials i residuals, 
així com la construcció de ressalts per 
reduir la velocitat de l’aigua en cas 
d’avinguda. A més, es canviarà la reixa 
interceptora per una de més ampla i es 
refaran els pous de registre de la xarxa 
d’aigües residuals. 

Per últim, el projecte preveu condi-
cionar el camí d’accés al torrent, amb 
la retirada de restes vegetals i la neteja 
de runes, així com la construcció d’una 
escullera al final del recorregut.

Fe d’errades 
La contraportada de l’edició anterior d’El 
Full informava erròniament del “segon lliu-
rament de bosses compostables”. En reali-
tat, es tractava del “primer lliurament”. El 
butlletí reproduïa també per error la imatge 
d’una targeta T-10 antiga (Alella-El Masnou-
Teià), en comptes de l’actual. 

Els vestidors vells del camp 
de futbol ja són a terra
Els antics vestidors del camp de 
futbol ja són història. L’Ajuntament 
va iniciar al gener les obres d’en-
derroc de les velles instal·lacions, 
que seran reemplaçades per una 
estructura modular prefabricada. 
Les obres, que duu a terme l’em-
presa Bexbe Servei, tenen un cost 
de 155.000€ i un termini previst 
d’execució de tres mesos. L’Ajunta-
ment va optar per l’alternativa de 
l’estructura prefabricada per resol-
dre el mal estat arquitectònic i sa-
nitari dels vestidors. Mentre duren 
les obres, els esportistes poden uti-
litzar uns mòduls provisionals que 
s’han ubicat a la part superior del 
camp.

Primer van ser els veïns dels carrers  
Rosselló i Vallespir, tips de la mala 
qualitat del servei. Després, l’Ajunta-
ment, que va instar i es va reunir amb 
Fecsa-Endesa i la Direcció General 
d’Energia de la Generalitat per posar-

hi remei. I ara, després d’avaluar les 
diverses opcions, ha arribat el torn de 
la companyia.

Finalment, Fecsa-Endesa ha instal-
lat un centre de transformació al carrer 
del Vallespir per ampliar la potència 
elèctrica i resoldre així les mancances 
de subministrament i les baixades de 
tensió que patia aquest sector com a 
conseqüència de la distància que hi 
havia entre el centre distribuïdor més 
proper -situat al carrer del Berguedà- i 
els punts de consum.  

La nova estació és provisional, en 
espera que l’Agència Catalana de l’Ai-
gua n’autoritzi la ubicació definitiva en 
el terreny adjacent i que el planeja-
ment municipal el destini a acollir-hi 
infrastructures.

A més del transformador, s’ha es-
tès un nou cablejat des del carrer de la 
Selva i s’ha aprofitat la intervenció per 
realitzar millores en algunes voreres de 
l’entorn.

···················································································································································································································································
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La construcció d’obra nova cau al seu mínim històric

El peatge d’Alella té prop de 6.400 usuaris bonificats

Dades peatge 2009
Total trànsits: 4.547.315 
Trànsits amb descompte: 1.384.639
Usuaris bonificats: 6.387
Noves altes 2009: 688
Estalvi: 374.563 euros 

·······················································································································································
Els descomptes han suposat un estalvi de 374.563 euros per a la butxaca dels conductors.

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

Les bonificacions que s’apliquen al pe-
atge de la C-32 d’Alella per als con-
ductors habituals van beneficiar l’any 
passat un total de 6.387 usuaris, 688 
més que el 2008. Durant el 2009, van 
passar per la barrera del peatge un to-
tal de 4.547.315 vehicles, dels quals 
un 30,5% (1.384.639) ho va fer de 
forma gratuïta. Aquesta bonificació, 
que s’aplica des de febrer de 2007, 
comporta descomptes del 100% de 

dilluns a divendres, per aquells usuaris 
que facin almenys 8 viatges mensuals 
i disposin d’un teletac. La meitat dels 
conductors beneficiats pel descompte 
tenen domicialitzats els rebuts del te-
letac a Alella. 

Les bonificacions de l’any passat 
van suposar un estalvi directe per als 
usuaris de 374.563€, que la Generali-

tat haurà de compensar a la concessi-
onària Acesa. 

Noves tarifes 
Des de l’1 de gener, els peatge de les 
autopistes són una mica més cars. La 
barrera d’Alella de la C-32 ha passat de 
0,31 a 0,32€ i el tram Montgat-Mataró 
s’ha incrementat de 1,16 a 1,17€.

Com a conseqüència de la crisi eco-
nòmica, els serveis tècnics municipals 
només van informar favorablement 
l’any passat una desena de projectes 
per a la construcció de nous habitat-
ges. Es tracta de la xifra més baixa re-
gistrada en la història recent d’Alella i 
referma la tendència a la baixa iniciada 
al municipi el 2007 pel sector de la 
construcció i el negoci immobiliari.

Aleshores, la caiguda de l’activitat 
econòmica ja va frenar la urbanització 
i edificació de 74 habitatges plurifami-
liars a Can Calderó. El 2008, de les 31 
llicències concedides per a nous habi-
tatges, cinc van ser finalment arxivades 
sense haver-se iniciat els treballs.

A més de les llicències d’obres ma-
jors, que van disminuir de 63 el 2008 
a 43 el 2009, la crisi també va tenir 

efectes sobre les llicències d’obres 
menors i assabentats, que van passar 
de 216 sol·licituds el 2008 a 167 el 
2009.

La resta d’activitat del departament 
d’Urbanisme no es va veure alterada: 
es van registrar 1.078 documents 
d’entrada i es van tramitar 104 llicèn-
cies de primera ocupació com a conse-
qüència, en bona part, de l’adjudicació 
dels 61 habitatges socials de lloguer 
de Cal Doctor. 

Pel que fa a la disciplina urbanísti-
ca, l’àrea de Sostenibilitat va incoar 24 
expedients nous, en va tramitar 49 i en 
va finalitzar 27 després d’haver corre-
git, enderrocat o legalitzat les infracci-
ons que els van motivar. 

El nombre de requeriments a ti-
tulars de solars per a la seva neteja i 
conservació va ascendir a 67, i el de 
requeriments als propietaris de cons-
truccions perquè les mantinguessin en 
bones condicions de seguretat va tor-
nar a igualar els 17 de l’any anterior.
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El mercat estrena nova imatge

Aquest Nadal, el mercat municipal ha 
estrenat una nova senyalització, amb la 
retolació de les parades i la col·locació 
d’un rètol a la façana de vidre de la 
porxada. Aquestes actuacions es com-
pleten amb una banderola, instal·lada 
a l’interior de l’edifici, que difondrà les 
campanyes promocionals del mercat.

El canvi d’imatge ha suposat una 
inversió de 7.275€, finançats per 
l’Ajuntament i els paradistes, d’una 
banda, i la Diputació de Barcelona a 
través d’una subvenció de 2.800€ per 

Ajuts al comerç
L’Institut Català d’Energia ha convocat una línia 
de subvencions per a la renovació de l’enllume-
nat de comerços amb l’objectiu de fomentar 
l’aplicació de mesures que permetin l’estalvi 
i l’eficiència energètica. Els ajuts es poden 
sol·licitar fins a l’11 d’abril. Mes informació a 
http://www.plarenovat2020.cat

dur a terme accions de modernització 
dels mercats municipals. La nova se-
nyalització ha estat dissenyada per un 
grafista local vinculat al mercat. 

L’Ajuntament vol destacar la col-
laboració del col·lectiu de venedors del 
mercat i confia que aquesta acció ajudi 
a dinamitzar el consum de proximitat.

 
Retolació de parades
Totes les parades s’han retolat amb 
un criteri estètic homogeni que pretén 
transmetre claredat i calidesa. La nova 

Noves eines per cercar feina 

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

La regidoria de Promoció Econòmica  
ha posat en marxa un nou servei per 
donar suport a les persones aturades o 
que volen canviar de feina. 

El programa procura formació i as-
sessorament sobre la recerca activa de 
feina a partir de les possibilitats que 
ofereix la plataforma Porta 22, una 
eina d’orientació laboral i dels proces-
sos de recerca de feina a través de la 
xarxa. 

Les sessions són obertes a tothom, 
aturats i persones en actiu, i es fan 
cada dimecres de 9 a 14h a l’espai del 
Punt d’Informació Juvenil, a l’edifici 
annex de l’Ajuntament.

El programa està dinamitzat per un 

professional especialitzat en inserció 
laboral i s’emmarca dins de les actua-
cions que es duen a terme a partir de 
l’Acord per al Desenvolupament Eco-
nòmic i l’Ocupació del Maresme signat 
pels ajuntaments de la comarca, sindi-
cats i associacions empresarials. 

Més aturats
Alella va tancar l’any amb 432 aturats 
i una taxa d’atur de 8,69%. Tot i que 
aquest percentatge és el més baix del 
Maresme i se situa molt per sota del 
15% de la mitjana comarcal, aquestes 
xifres suposen un increment de 120 
noves persones desocupades en rela-
ció a 2008. 

senyalització utilitza diferents colors 
segons l’activitat de la venda de la pa-
rada (blau a la peixateria, vermell a la 
carnisseria...)

Rètol de la façana
Per tal d’identificar fàcilment la ubicació 
del mercat a certa distància, s’ha col-
locat un rètol de vinil blanc a la façana 
de vidre que dóna a la porxada i que és 
visible des de l’Hort de la Rectoria.  

Banderola promocional
És la carta de presentació i el suport que 
difondrà les campanyes comercials del 
mercat. La banderola promocional, que 
es renovarà periòdicament, oferirà imat-
ges i missatges per assabentar i sensibi-
litzar el públic del valor afegit que supo-
sa comprar en un mercat municipal. 

Tallers per a pares i mares 
L’Ajuntament inicia el dimecres 24 
de febrer un nou cicle de tallers 
pràctics oberts a tots els pares i 
mares del municipi amb fills de 0 a 
3 anys. És L’aventura d’educar i co-
mença amb una sessió de primers 
auxilis a càrrec del Dr. Pou, cap del 
Servei de Pediatria de l’Hospital de 
Sant Joan de Déu, que es farà a la 
llar d’infants Els Pinyons, de 17.30 
a 19h. La sessió és gratuïta, però cal 
reservar plaça a elspinyons@suara.
coop o al 93 555 55 09. 

El 16 de febrer, sessió del DNI
El 16 de febrer es fa una nova sessió 
per fer el DNI electrònic a les depen-
dències policials d’Alella. Les perso-
nes interessades s’han d’apuntar a 
la Policia Local (93 555 24 12).
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Febrer musical a Can Lleonart
El centre cultural s’omple de ritme amb 
l’actuació de tres destacades figures 
del panorama musical català: el trom-
petista Fèlix Rossy, el baixista Carles 
Benavent i el cantautor Miquel Gil, que 
protagonitzen les tres sessions del cicle 
de concerts Ritme a les golfes de Can 
Lleonart.  

El jove trompetista Fèlix Rossy ofe-
rirà el divendres 5 de febrer un concert 
de balades i jazz amb l’acompanyament 
de Michael Kanan (piano), Ben Street 
(contrabaix) i Jordi Rossy (bateria).

El 12 de febrer, Carles Benavent 
Quartet ens presentarà el seu primer 
disc amb un repertori que combina 
el jazz i el flamenc, amb Jordi Bonell 

(guitarres), Ravid Goldschnudt (hand) i 
Roger Blàvia (bateria i percussió). 

El cicle es tanca el 19 de febrer amb 
l’actuació de Miquel Gil i Manel Camp 
Trio. La veu inconfusible del cantautor 
valencià es combinarà amb el piano, el 
contrabaix i la bateria de Manel Camp, 
Dick Them i Lluís Ribalta, que ens ofe-
riran un tast musical de blues, samba 
i tango amb un repertori format per 
peces de Bob Dylan, Joan Manuel Ser-
rat, Cole Porter, Sting i Leonard Cohen, 
entre d’altres. 

El preu de l’entrada és de 4€ per 
al públic en general i gratuïta per als 
menors de 18 anys. Les entrades es 
poden adquirir a Can Lleonart. 

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

Curs de cangurs a l’Àgora 
L’Àgora, el Punt d’Informació Juvenil, torna a 
organitzar aquest mes de febrer un curs de 
cangurs per aprendre les nocions bàsiques 
d’aquesta activitat. El curs consta de dues ses-
sions teòriques, que es faran a l’Àgora, i dues de 
pràctiques, que es faran a la llar d’infants mu-
nicipal Els Pinyons. Les sessions teòriques s’han 
programat per als dissabtes 20 i 27 de febrer i 
tractaran temes de pedagogia, primers auxilis, 
jocs i recursos didàctics, entre d’altres. El preu 
del curs és de 15 euros i cal inscriure-s’hi abans 
de l’11 de febrer. Més informació a l’Àgora (93 
540 72 45). 

La programació d’hivern del Casal de 
Joves Can Gaza inclou tallers de per-
cussió i guitarra -que ja s’oferien en 
campanyes anteriors- i una nova pro-
posta per moure el cos i aprendre a ba-
llar break dance. El nou taller és gratuït 
i es fa els divendres de 16 a 19h. 

A banda dels tres tallers, a l’Espai 
+ Jove es poden fer altres activitats 
com ara participar en la lliga de ping-
pong o els tornejos de futbolí, diana i 
pro-evolution o bé aprendre tècniques 
de globoflèxia i fer creacions de xapes, 
collarets o trenes. En aquest espai tam-
bé se celebrarà el Carnestoltes el 12 
de febrer amb una tarda de disfresses, 
activitats i pica pica. 

Sortida, calçotada i bolòdrom
La programació d’hivern inclou una 
sortida per anar a competir a un sca-
lextric professional prevista per al 10 
de febrer. Aquesta activitat té un preu 
de 8€ i els interessats s’hi han d’ins-
criure abans del 4 de febrer.  Un cap 
de setmana de març, pendent de de-
terminar, es farà la 3a Calçotada jove, 
amb calçots, botifarra, activitats i actu-
acions musicals. 

El 5 de març s’ha programat una 
nova edició del Bolòdrom. El concert es 
farà al Casal d’Alella i comptarà amb 
l’actuació dels grups The Trip Show, 
Whyshoes i Zona VX.  Més informació 
al Casal de Joves (tel. 93 540 85 17). 

Activitats i calçots al Casal de Joves 

Més participants en el 2n Cross 

El fred no va ser cap obstacle per 
participar en el 2n Circuit de Cross 
del Maresme que es va celebrar a la 
Riera Principal el passat 20 de de-
sembre. La prova va comptar amb 
245 corredors inscrits, 72 més que 
en l’edició anterior. En la cursa van 
prendre part 41 atletes locals. Les 
millors classificades van ser Andrea 
Mestres, guanyadora en la catego-
ria aleví femení; Mabel Vila i Inés 
Ivorra, primera i tercera classifica-
des en la categoria open femení; i 
Eva Comas i Marta Oliva,  primera i 
tercera classificades en la categoria 
juvenil femení. 
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Retrospectiva de l’artista alellenca  
Ana Roca-Sastre a la Rectoria 

Arriba el Carnestoltes
Alella celebra el Carnestoltes el 
diumenge 14 de febrer a partir de 
les 11h amb una xocolatada, un 
cercavila i un espectacle infantil 
de música, confetti i altres sorpre-
ses per a tota la família a la Pla-
ça de l’Ajuntament. A la tarda hi 
haurà ball infantil de disfresses al 
Casal d’Alella, amb en Toni Vives i 
la Banda dels Nassos,  a partir de 
les 18h. Seguidament, anirem en 
cercavila fins a la Plaça de l’Ajun-
tament, on tindrà lloc el judici i la 
cremada del Carnestoltes. En cas 
de pluja totes les activitats es faran 
al Casal. La festa està organitzada 
per l’Ajuntament i el Casal d’Alella 
i compta amb la col·laboració de la 
Colla de Gegants, Capgrossos, Gra-
llers i Timbalers d’Alella i l’Esplai 
Guaita’l. 

La panera de la Biblioteca 
Maria Maestre Borrero va ser la 
guanyadora de la panera cultural 
sortejada per la Biblioteca Ferrer i 
Guàrdia entre els seus usuaris. El 
seu número, el 38, va ser l’escollit 
en el sorteig que es va celebrar el 
passat 23 de desembre. La panera 
inclou entrades per diferents espec-
tacles i activitats que s’organitzen al 
municipi al llarg de l’any, així com 
un lot de llibres i material facilitat 
per diverses àrees de l’Ajuntament. 

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

L’espai de la Rectoria acollirà del 12 de 
febrer al 7 de març l’exposició Mirades 
endins, mirades enfora, una mostra 
retrospectiva de la pintora Ana Roca-
Sastre. En aquesta exposició, l’artista 
alellenca mostra per primera vegada a 
Alella les seves obres, fetes amb tèc-
niques i formats diversos, com ara oli, 

pastel o grafit. Un univers pictòric que 
se centra, principalment, en el retrat i 
l’autoretrat, les plantes i el paisatge 
d’Alella i Cadaqués, amb un estil figu-
ratiu, entre el realisme màgic i l’expres-
sionisme. 

A l’entorn de l’exposició, que serà 
inaugurada el 12 de febrer a les 20h, 
es duran a terme dos tallers en els 
quals hi participaran estudiants d’esco-

les d’Alella amb l’objectiu que entrin en 
contacte amb artistes del seu context i 
duguin a terme activitats que els per-
metin desenvolupar la seva creativitat. 

L’artista farà també dues visites co-
mentades per al públic en general els 
dies 13 i 28 de febrer, a les 12h. 

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

L’artista farà dues visites comentades  
els dies 13 i 28 de febrer.
···················································

Can Manyé descobreix 
l’art de les lletres d’impremta 
Del 5 al 28 de març, Can Manyé acolli-
rà l’exposició Art a la tipografia i tipo-
grafia a l’art, una proposta comissaria-
da pel dissenyador gràfic alellenc Enric 
Satué que ens convida a gaudir de la 
bellesa de les lletres d’impremta. 

L’exposició recull tipografies que podem 
trobar en una vintena d’obres d’art dels 
més grans artistes internacionals del 
segle XX, els quals van retre homenatge 
a aquestes formes i a les seves variants 
estilístiques en pintar lletres d’imprem-
ta en els seus quadres. A més, és el 
contrapunt d’una selecció dels millors 
tipus de lletra de la Història. 

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

La mostra recull una selecció dels 
millors tipus de lletra de la Història.
···················································

Concurs fotogràfic 
Al voltant de l’exposició s’ha ideat una proposta 
complementària que convida els alellencs i les 
allenques a fixar-se en les lletres d’impremta 
que els envolten per tot arreu (als números de 
les cases, als noms dels carrers, als rètols de les 
botigues, a l’asfalt, al quiosc de diaris, a les ma-
trícules dels cotxes, als cartells...) i a participar 
en un concurs fotogràfic en què es premiaran les 
millors instantànies de lletres d’impremta que 
trobin passejant pels carrers d’Alella. Les foto-
grafies s’han de presentar abans del 24 de març. 
Totes les imatges seran valorades per un jurat i 
les tres que obtinguin més puntuació rebran un 
premi. A més, s’exposarà una selecció de les fo-
tos rebudes. Consulteu les bases del concurs als 
equipaments municipals i a www.alella.cat. 
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ESQUERRA REPUBLICANA + LA GARNATXA El 28 de febrer, seguem arran!

CONVERGÈNCIA I UNIÓ La nova escola i les actuals

Felicitats, Alella! El proper curs s’inaugura la nova 
escola de La Serreta! Finalment, l’estrenaran els 
nens de preescolar dels pares que ho desitgin i amb 
un pla estratègic elaborat amb totes les garanties. 
Però ha esta un mes de gener mogut. A la primera 
reunió informativa el Departament d’Ensenyament 
va obrir la caixa dels trons: La Serreta seria una 
“escola rural” i hi haurien d’anar obligatòriament 
aquells nens que els hi toqués per sorteig. L’alcalde 
i els responsables municipals assentien.

A CIU tenim molt clar que sense l’esforç, la co-
hesió i la pressió exercida des de l’AMPA i els grups 
de pares i mares de l’escola, no hagués estat possi-
ble la resolució d’aquest conflicte suscitat per l’ad-
ministració. Estrenar una escola nova és una gran 
oportunitat; tant pels pares com per la direcció, que 
podran organitzar junts la definició del nou projecte. 
En el moment en què es presenta com una imposi-
ció, es perd aquesta complicitat imprescindible.

Des de CIU també ens varem posar immediata-
ment en marxa, i a través de la nostra diputada al 
Parlament de Catalunya, la Sra. Irene Rigau, varem 
formular tota una bateria de preguntes al  Conseller 
d’Educació Hble. Sr. Ernest Maragall. El dia 19 de 
gener, els pares i mares de l’Escola Fabra i la direcció 

dels centres van tenir una reunió amb l’Alcalde, La 
Regidora d’Educació i els responsables del Departa-
ment d’Ensenyament en el que van arribar a un se-
guit de compromisos satisfactoris, assumits per tots 
els presents. Els felicitem i ens felicitem tots plegats, 
ens ha costat molt tenir aquesta escola com per viure 
ara aquests conflictes en la seva inauguració!

Potser seria el moment de plantejar-nos la crea-
ció d’ una oficina municipal d’escolarització, tal com 
preveu l’article 20 del DECRET 75/2007, de 27 de 
març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió 
de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats 
amb fons públics, com a instrument de col·laboració 
entre l’ajuntament i el Departament d’Educació.

Una altra noticia, també relacionada amb l’edu-
cació però absolutament negativa: la matinada del 
passat dilluns dia 11 dos individus, amb la cara 
tapada, van assaltar l’Institut desprès d’inutilitzar 
les alarmes: destrosses de mobiliari i robatori de 
material audiovisual i informàtic. L’ajuntament ha 
callat sobre aquest fet. Però amagar-ho no resolt el 
problema. Alella es gastarà 3.100.000€ en l’am-
pliació de l’Escola del Bosquet, i molts diners en la 
posada en marxa de La Serreta. I ara, també l’Insti-
tut. L’educació no és tan sols qüestió de diners.

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

Ben aviat, l’onada de les consultes per la indepen-
dència iniciada a Arenys de Munt arribarà a Alella. 
El proper 28 de febrer, tots els alellencs i alellen-
ques majors de 16 anys, indistintament de quin 
sigui el seu lloc o país d’origen, tenim una cita amb 
les urnes. El país l’hem de fer entre tots i totes.

La democràcia espanyola empara que republi-
cans i independentistes puguin expressar-se, con-
córrer a comicis, obtenir representació institucional 
i governar; però el marc legal establert per la Cons-
titució fixa que l’Estat espanyol és una monarquia 
i indivisible. Heus ací la gran contradicció: com 
aplicar el programa ideològic republicà i indepen-
dentista si tot això topa amb un marc legal immu-
table?

Gràcies a l’esforç i el compromís de la platafor-
ma ciutadana ‘Alella Decideix’, el proper 28 de fe-
brer podrem exercir el dret inalienable i irrenuncia-
ble a l’autodeterminació. Els motius són nombrosos 
–com el Memorial de Greuges de 1885-, i cada dia 
l’aparell de l’Estat ens en dóna de nous.

Per esmolar ben bé les eines no cal, ni tan 
sols, referir-nos a l’esperpent de l’Estatut. Seria 
massa fàcil. Després de 30 anys d’autonomia, el 

pressupost de la Generalitat és de 32.000 milions 
d’euros. Després de 8 anys d’autonomia, Escòcia 
en té un pressupost de 46.000. Amb algunes di-
ferències: nosaltres som 7,5 milions d’habitants i 
ells, només 5; a nosaltres ens insulten diàriament 
en premsa, ràdio i televisió i vivim a Espanya en 
un clima hostil, mentre ells –els escocesos- es pas-
segen pel món amb carta d’identitat i seleccions 
esportives pròpies.   

El federalisme modern té mes de 200 anys 
d’història, però a l’Estat espanyol no ha arrelat mai. 
Com sostenia recentment el catedràtic de Ciència 
Política Ferran Requejo, “l’experiència m’ha con-
vençut que és una idea massa sofisticada per a la 
cultura política espanyola, molt simple i amb dos 
partits majoritaris. A Espanya pràcticament no hi 
ha federalistes, quasi tots són a Catalunya. L’inde-
pendentisme, tot i les seves incògnites, marca un 
camí per explorar en el segle XXI”.

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

Grups municipals (Aquest espai se cedeix als grups municipals, que decideixen l’ús que en volen fer)
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PARTIT POPULAR  Plan de Mantenimiento y Mejora de los Barrios 

AMOR PER ALELLA, C.O.R. (Espai cedit a un pare desesperat) Amb l’educació dels nostres fills no s’hi juga

Un simple paseo por nuestras calles nos permite 
constatar la falta de voluntad del equipo de gobierno 
de mantener nuestros viales y nuestro mobiliario ur-
bano en condiciones aceptables. No es extraño ver 
farolas con los mecanismos eléctricos fuera, panta-
llas rotas, papeleras rotas, vallas destrozadas, mu-
ros con grafittis veteranos, pavimentación de calles 
con parches de distintos materiales o agujeros, al-
cantarillas cegadas por basuras, árboles y arbustos 
campando a su antojo, bordillos rotos, falta de pa-
nots, aceras sin urbanizar, contenedores saturados 
de basuras... Y da la casualidad que generalmente 
estas deficiencias, inaceptables en un pueblo que 
paga sus impuestos y que no ha visto rebajado su 
IBI pese a haberse comprometido el Pleno muni-
cipal, se produzcan en los núcleos, en los barrios 
de Alella. El centro aún conserva y mantiene las 
intervenciones que llevó a cabo el anterior alcalde 
y de aquellas rentas vive en su aspecto exterior. Sin 
embargo, la mayoría de barrios fueron urbanizados 
hace ya algunos decenios y el Ayuntamiento no ha 
dedicado apenas recursos a su mantenimiento y 
mucho menos a su mejora. Desde el Partido Popu-
lar vamos a trabajar para dotar a nuestro munici-
pio de un Plan de Mantenimiento y Mejora de los 

Barrios que permita recuperar la dignidad de esos 
núcleos colocándolos al mismo nivel que el centro 
urbano. No es justo que se produzca esa discrimi-
nación entre alellenses por el mero hecho de vivir 
en zonas distintas. Todos pagamos y tenemos de-
recho a que nuestras calles estén bien asfaltadas, 
nuestras zonas verdes ajardinadas, nuestras farolas 
funcionando sin peligro para los peatones, nuestros 
bancos en condiciones de ser usados, nuestros bor-
dillos arreglados, nuestras calles señalizadas, nu-
estra vegetación atendida, y nuestros contenedores 
limpios y vacios. Y ello, con independencia de a 
quien votamos en las elecciones.

Javier Berzosa, regidor del grup municipal del PP

Tel: 93 540 82 47
freixescs@alella.cat

El mes de gener serà recordat per molts pares i 
mares d’Alella com un mes d’angoixa, un mes de 
dubtes, un mes en què el més preuat per a aquell 
qui té un fill –la seva educació– va entrar en una 
boira indefinida d’informacions contradictòries que 
els ha deixat fins fa ben poc en una situació sense 
rumb.

Tot va començar amb una convocatòria on el 
nou equip directiu de La Serreta, la nova escola, va 
passar pel serrador qualsevol esperança d’una es-
cola millor. Però la realitat és que els pares ens vem 
trobar amb un projecte malvenut i un equip amb 
poca credibilitat. Va ser una presentació d’aquelles 
que deixen fred a qualsevol.

Resulta curiós que, abans d’això, una de les 
reivindicacions llargament expressades per aquest 
poble nostre és que li calia una escola nova. Però 
ara, vista la realitat de la nova escola, ha estat en-
cara més curiós veure una reacció tan contrària a 
moure els nens. Però és que la cosa va ser una gran 
sorpresa, ja que va començar sabent-se que uns 
quants nens, inicialment sota sorteig, es trasllada-
rien cap als nous equipaments; uns equipaments 
que superaran de llarg –com a mínim en quali-
tat– els de l’escola Fabra actual. Però el rebuig va 

ser pràcticament unànime, cosa que no s’entenia, 
i menys per l’equip municipal, on la sorpresa fou 
majúscula i els va agafar a tots desprevinguts...

Però analitzem el per què: mala comunicació, 
presses, sorteigs estranys, informacions contradic-
tòries, reunions a la sorra de la plaça del poble... 
Potser només són tot un seguit de despropòsits que 
ni el més llest hagués pogut preveure dins de la sort 
que tenim actualment en aquest poble de disposar 
de dos equipaments escolars, un de nou i gairebé 
acabat, i l’altre que es reformarà i s’ampliarà en 
breu, però és que amb l’educació dels nostres fills 
no s’hi pot jugar.

L’equip municipal, després de moments de des-
coordinació, sembla que ha sabut actuar posant-se 
al capdavant dels pares en la majoria de les seves 
reivindicacions; tard, és veritat, però al final hi ha 
estat. No obstant això, el que volem enaltir a través 
d’aquestes línies és una cosa que mai vam creure 
desapareguda: la solidaritat d’un poble, la capacitat 
d’unió i la consciència que Alella, malgrat tot el que 
ha crescut al llarg dels darrers anys, manté encara 
aquest esperit d’equip davant de l’adversitat que 
ens fa ser el que som: alellencs amb un gran COR.

Tel: 667 18 25 23
berzosahf@alella.cat
alella@ppbarcelona.org
www.ppbarcelona.org
www.javierberzosa.
blogspot.com
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PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA Ni un pas en fals

GENT D’ALELLA Hem de construir 1.000 habitatges a Alella? 

Tel: 615 844 719
seresijm@alella.cat

Desprès de la publicació de la famosa editorial de 
diaris catalans hem reunit tots els epítets que la 
premsa dretana de Madrid a dedicat al manifest. 
Res de nou : linxament per tota resposta. Deslleials, 
traïdors, delinqüents, provocadors, cínics, sectaris, 
falsaris, venuts, sarsuelers... son els qualificatius 
més corrents. La mateixa rebuda que va merèixer el 
projecte de nou Estatut que seguia la via de la lega-
litat establerta i des d’una visió d’Espanya basada 
en el principis del pacte constitucional.

És l’involucionisme fàctic que exhibeix la dreta 
espanyola ( i quatre nostàlgics pretesament d’es-
querres ) i que paradoxalment resulta ser una prodi-
giosa fàbrica d’independentisme al voler desmentir 
la Constitució com a marc on les nacions integren 
l’Estat espanyol.  Aquesta visceralitat  suïcida no 
ve de “hooligans” curts de gambals, sinó d’estats 
majors amb plànols, escaires i compassos sobre la 
taula amb un pla d’atac sense improvisacions que 
obeeix a una estratègia calculada. Un càlcul amb 
una resposta: propiciar la divisió de la societat ca-
talana sobre la base d’exasperar el catalanisme, de 
precipitar-lo cap a la radicalització i trencar l’ampli 
consens d’avui.

L’estratègia a Catalunya sembla oscil·lar entre 

l’opció del “vidalcuadrisme” i l’intent  de disputar 
franges de centralitat a CiU. Aquest intent, ara en 
via morta, gràcies a unes esquerres catalanes es-
pecialment fortes i que no van defallir ni tant sols 
quan el “pujolisme” rampant es permetia distingir 
entre “bons i mals catalans” quan la catalanitat no 
s’ajustava al seu motlle i sobre tot, negant els ca-
talanisme als socialistes en perjudici de la socialit-
zació nacional.

El catalanisme, en la pluralitat de les seves op-
cions, ha de ser-ne conscient de que el seu objec-
tiu no consisteix a donar-se gust deixant la nosa 
del càlcul per l’adversari, sinó que es fer nació. Es 
a dir, consolidar i augmentar els consens social al 
seu voltant sense abandonar la meitat del poble als 
depredadors.

Des d’una sentència adversa, el catalanisme 
hauria de tancar files al voltant del pacte de 1978 
–nacionalitats i regions- tal com alguns vàrem en-
tendre al voltant del renovat pacte de 2006. Es 
la nostra cota irrenunciable, amb tota legitimitat, 
amb la força d’un poble i la Generalitat al davant.

Ni un enrere. Ni un pas en fals

Abans de l’aprovació inicial del nou POUM la ciutadania 
s’hauria de pronunciar sobre algunes estratègies: Necessi-
tem l’impacte en consum de sòl, majors dificultats de mo-
bilitat, més necessitats d’aparcament i d’equipaments que 
generaran els 1.000 nous habitatges que el Govern preveu 
en els propers 15 anys? Si el Pla vigent feia una previsió 
de creixement de la població a la que no s’ha arribat ni de 
bon tros i entre tant s’han fer noves requalificacions, com 
és que ara necessitem generar més nou sòl per habitatge? 
Si defensem les vinyes, per què volem construir-hi a sobre 
i més en espais protegits? Si estem d’acord en que, per fi, 
la Generalitat hagi regulat la protecció de la costa, com es 
que hi concentrem en l’únic espai lliure costaner que te-
nim aquest creixement ?. Les estratègies, no haurien de ser 
més qualitatives que quantitatives?. Creiem que ens hem 
de concentrar en resoldre els problemes que tenim i no 
generar-ne més amb costos mediambientals indesitjats.

Hem de resoldre la mobilitat. Quin sentit te que el 
80% dels vehicles hagin de travessar quasi tota la pobla-
ció per accedir a l’autopista ? No hauríem de preveure un 
altre accés que generés menys costos de mobilitat ?. Hem 
de resoldre l’entrada i sortida a Alella i millorar diversos 
punts conflictius, a més de disposar de més aparcament 
i d’un transport públic adequat a la demanda. Les inter-
vencions que la gent va fer a les  jornades de participació 

s’han de tenir en compte, i el seu desig d’opinar més enllà 
d’aquestes tres sessions s’ha d’articular. Una exposició 
oberta amb els plànols i el resum de l’Avanç del Pla ho 
facilitaria. Nosaltres hem obert un espai al Facebook de 
Gent d’Alella per recollir les vostres opinions i a l’equip de 
govern se li poden fer arribar instàncies fins l’aprovació 
inicial del POUM. El repte, s’ho val.

Una reflexió a banda. Un ajuntament segovià con-
vocarà els seus 380 veïns a participar en una consulta 
popular sobre la presentació o no de la localitat com a 
candidata a albergar un magatzem de combustible nu-
clear i residus radioactius. La primera consulta popular 
a Alella serà el 28 de febrer per iniciativa de l’Associació 
Alellenca pel Dret a Decidir. En tots dos casos, la ciuta-
dania té el dret a pronunciar-se.

Mercè Marzo
Tel. 93 555 23 39

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

Mercè Marzo
Tel. 93 555 23 39
mercemarzo@
gentdalella.cat
www.gentdalella.cat
Facebook: Gent d’Alella
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA: FEBRER

Si voleu informació sobre 
els torns de guàrdia de 

les farmàcies del Masnou, 
truqueu als telèfons:

·····························
93 555 33 08

·····························
93 555 04 03

· contestador automàtic ·

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

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

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

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

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

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

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

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

Propera estada de la deixalleria mòbil a Alella 
Del 2 al 7 de febrer
A la Riera Principal, entre Can Vera i el carrer Charles Rivel.
Horari: de dimarts a dissabte de 10.30 a 13.30h i de 16 a 19.30h 
i diumenge de 10 a 13.30h. Dilluns tancada.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT GENER-MARÇ 2010 

Telèfons d’interès 

PLE EXTRAORDINARI DEL 12 DE NOVEMBRE DE 2009   (Per a més informació, consulteu l’acta de la sessió plenària en el web www.consensus.cat/alella)

Acords del ple

ques i a la reposició d’arbrat viari.  
Aprovat amb el vot favorable de ERC+LG, COR i PSC i l’abs-
tenció de CiU, PP i Gd’A.

 Aprovació del conveni entre l’Ajuntament i la Generalitat 
per a l’ampliació de l’Escola Fabra.
El Ple va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajunta-
ment i el Departament d’Educació que concreta els compro-
misos que assumeixen les dues administracions per tirar en-
davant les obres d’ampliació del CEIP Fabra. La Generalitat 
retornarà al municipi 3,1 milions d’euros: 500.000 el 2010 
i la resta el 2011. 
Aprovat amb els vots a favor d’ERC+LG, COR, PSC i Gd’A i 
el vot en contra de CiU i PP.

 Adjudicació provisional de les obres d’ampliació del Fabra.
El Ple va aprovar adjudicar provisionalment a l’empresa 
Construcciones Bosch Pascual les obres d’ampliació del 
CEIP Fabra per un import de 2.683.217€. 
Aprovat per unanimitat. 

ACORDS DEL PLE
 
  Aprovació dels comptes generals de l’exercici 2006.  
Aprovat amb els vots favorables d’ERC+LG, CiU i PSC, 
l’abstenció de COR i el vot en contra de PP i Gd’A.

 Aprovació dels comptes generals de l’exercici 2007.
Aprovat amb els vots favorables d’ERC+LG i PSC, l’absten-
ció de CiU i COR i el vot en contra de PP i Gd’A.

 Aprovació dels comptes generals de l’exercici 2008.  
Aprovat amb els vots favorables d’ERC+LG i PSC, l’absten-
ció de CiU i COR i el vot en contra de PP i Gd’A.

 Expedient de modificació de crèdit.
El Ple va aprovar un expedient de modificació de crèdit per 
atendre diferents despeses per valor de 38.300€. Es propo-
sa destinar aquests diner, consignats en principi a finançar 
la millora del transport entre Alella i Barcelona -i que ara 
ha estat assumida per la Generalitat-, a altres millores del 
servei de transport, a l’adquisició de contenidors i material 
inventariable, a la reparació i manteniment de zones públi-

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

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

ÀGORA PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
93 540 72 45 

BIBLIOTECA FERRER I GUÀRDIA
93 555 90 55

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

CASAL DE LA GENT GRAN CAN GAZA
93 540 05 21 

CASAL DE JOVES CAN GAZA
93 540 85 17

CENTRE CULTURAL CAN LLEONART
93 540 40 24 

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
93 555 18 95

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
93 555 55 09

POLIESPORTIU ABELARDO VERA
93 540 19 93

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

DEIXALLERIA
93 555 86 99 / Dg. de 10 a 13,30h · Dl. tancat
De dt. a ds. de 10,30 a 13,30h i de 16 a 19,30h

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

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

Mercat municipal (1r trimestre)                                     04.01.2010 a 04.03.2010

Impost vehicles tracció mecànica                 01.02.2010 a 01.04.2010

Taxa cementiri municipal                                       01.02.2010 a 01.04.2010

Taxa per entrada de vehicles-guals                                                                                     01.02.2010 a 01.04.2010 

IBI (1a fracció domiciliat)                                                           01.03.2010

Taxa d’escombraries                                                          05.03.2010 a 05.05.2010
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Agenda d’activitats

20h Can Lleonart
Tertúlia Hàbits saludables a la menopausa.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 4 de febrer

22h Can Lleonart
Concert de Fèlix Rossy Special Quartet. Preu: 4€ (menors, gratuït).
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 5 de febrer

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

Dissabte 6 de febrer

20h Can Lleonart
Cinema i educació: Rhythm is it! (Alemanya 2004).
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 25 de febrer

19h Casal de la Gent Gran Can Gaza
Xerrada informativa d’Alella Decideix.
Organitza: Alella Decideix

20.30h Can Manyé
Conferència Implicacions econòmiques d’un estat independent, a 
càrrec del Centre Català de Negocis.
Organitza: Alella Decideix

22h Can Lleonart
Concert de Miquel Gil i Manel Camp Trio. Preu: 4€ (menors, gratuït),
Organitza: Ajuntament d’Alella

23h Casal d’Alella
Concert de música de “DJ”. Entrada gratuïta.
Organitza: JERC Alella

Divendres 19 de febrer

9.30h Can Lleonart
Itinerari. A peu per les masies de la Coma Clara. Preu: 4€ (menors de 
18 anys gratuït). Inscripcions abans del 19 de febrer.
Organitza: Ajuntament d’Alella

De 12 a 14h Plaça de l’Ajuntament
Parades informatives i trencaclosques gegant dels Països Catalans.
Organitza: Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) d’Alella

Dissabte 27 de febrer

20h Casal d’Alella 
Acte central de campanya. Parlem del dret a decidir, a càrrec de 
Patrícia Gabancho i Carles Mora, entre d’altres.
Organitza: Alella Decideix

22h Can Lleonart
Concert de Carles Benavent Quartet. Preu: 4€ (menors, gratuït).
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 12 de febrer

D’11 a 14h Plaça de l’Ajuntament, plaça d’Antoni Pujadas i c/Àfrica
Parades informatives d’Alella Decideix. 
Organitza: Alella Decideix

13h Pati de Can Lleonart
Botifarrada pel SÍ a la CONSULTA. Preu: 6€ (Apuntar-se: 675768295)
Organitza: JERC Alella

Diumenge 14 de febrer

Del 12 de febrer al 7 de març
Inauguració divendres 12 de febrer a les 20h
Mirades endins, mirades enfora, retrospectiva de la pintora alellenca 
Ana Roca-Sastre. 
Visites comentades per l’artista: 13 i 28 de febrer a les 12h. 
Organitza: Ajuntament d’Alella

Espai de la Rectoria (Plaça de l’Ajuntament) 
Dijous i divendres de 18.30 a 20.30h. Dissabte i diumenge d’11 a 14h.

Exposició a l’Espai de la Rectoria

10.15h Davant la plaça Antoni Pujadas
Visita guiada a la Torre Agbar. Preu sòcies 3€. No sòcies 10€. 
Pagament fins al 5 de febrer a l’oficina de Caixa Laietana d’Alella.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

Dimarts 9 de febrer
10.15h Davant la plaça d’Antoni Pujadas
Visita guiada a la Torre Agbar. Preu sòcies 3€. No sòcies 10€. Paga-
ment fins al 21 de febrer a l’oficina de Caixa Laietana d’Alella. 
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

17.30h Biblioteca
Hora del conte. Un Carnestoltes ple de contes, amb Joan de Boher.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dimarts 23 de febrer

20h Davant la plaça d’Antoni Pujadas 
Sortida al teatre. La doble vida d’en John. Preu sòcies: 25€. No sòcies 
32€. Pagament fins al 12 de febrer a l’oficina de Caixa Laietana d’Alella.
Organitza: Associació de Dones Montserrat Roig d’Alella

20h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Música de cinema: cançons d’Oscar, amb Publio Delgado i Laia Porta.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Divendres 26 de febrer

21h Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Club de lectura. Olor de colònia, amb Sílvia Alcántara.
Organitza: Ajuntament d’Alella

Dijous 18 de febrer

D’11 a 14h Plaça de l’Ajuntament, plaça d’Antoni Pujadas i c/Àfrica
Parades informatives d’Alella Decideix. 
Organitza: Alella Decideix

De 12 a 14h Plaça de l’Ajuntament
Parades informatives i trencaclosques gegant dels Països Catalans.
Organitza: Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) d’Alella

Diumenge 21 de febrer

A partir de les 9h Col·legis electorals (a concretar)
Consulta al poble. Més informació a www.alelladecideix.cat.
Organitza: Alella Decideix

De 12 a 14h Plaça de l’Ajuntament
Parades informatives i trencaclosques gegant dels Països Catalans.
Organitza: Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) d’Alella

Diumenge 28 de febrer

D’11 a 14h Plaça de l’Ajuntament, plaça d’Antoni Pujadas i c/Àfrica
Parades informatives d’Alella Decideix. 
Organitza: Alella Decideix

Dissabte 13 de febrer

D’11 a 14h Plaça de l’Ajuntament, plaça d’Antoni Pujadas i c/Àfrica
Parades informatives d’Alella Decideix. 
Organitza: Alella Decideix

Dissabte 20 de febrer




